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JULHO DE 2021 Fim das inscrições online

Convovação para os testes e a redação

26 - 30

20 - 24 Testes e redação via Google Forms.

Divulgação da primeira lista de convocados.

Período de matrícula dos candidatos da primeira lista.
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AGOSTO DE 2021

Início das aulas

02 - 06

Divulgação da segunda lista de convocados.

Período de matrícula dos candidatos da segunda lista.



CRONOGRAMA : 
 

 Junho/2021 

1. Inscrição online via Google Forms: 26 de junho a 16 de julho. 

2. Convocação para os testes e redação via e-mail: 18 de julho.  

3. Testes e redação via Google Forms : das 09h00 de 20 de julho às 15h00 de 24 de 

julho. 

 

 Julho/2021 

4. 1ª chamada: 25 de julho.  

5. Matrícula 1ª chamada: 26 de julho a 30 de julho.  

 

 Agosto/2021 

6. 2ª chamada: 01 de agosto.  

7. Matrícula 2ª chamada: 02 de agosto a 06 de agosto.  

8. Início das aulas: 16 de agosto 

 

Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail: 
cursinho.flaviana@gmail.com 

 

 

 

 

O  Cursinho Social Flaviana segue o calendário USP no decorrer do ano. Porém,  

devido as circunstâncias pandêmicas de 2020, vamos iniciar as aulas antes da 

FEA-RP, mas respeitando os feriados do calendário. 

Calendário USP: https://www.fearp.usp.br/grd/avisos-mural-faq/1163-

calendarios.html      

https://www.fearp.usp.br/grd/avisos-mural-faq/1163-calendarios.html
https://www.fearp.usp.br/grd/avisos-mural-faq/1163-calendarios.html


 

O CURSINHO 
O Cursinho Social Flaviana foi criado em 2000 e é administrado pelo Centro 

Acadêmico Flaviana Condeixa Favaretto. O cursinho é voltado para estudantes de 

baixa renda provenientes de escolas públicas que desejam ingressar em um ensino 

superior de qualidade. As aulas são ministradas por professores voluntários, alunos 

da USP, estudantes de graduação, mestrado ou doutorado. Também contamos com 

o apoio dos membros da diretoria do Cursinho e membros do Centro Acadêmico.  

Atualmente, a taxa de matrícula cobrada é voltada para custeio de materiais 

auxiliares. Temos como principal objetivo causar impacto positivo na vida dos nossos 

alunos, proporcionando toda a estrutura necessária para que os mesmos obtenham 

resultados favoráveis nos vestibulares. 

.  

QUEM PODE ESTUDAR CONOSCO? 
Por se tratar de um cursinho pré-vestibular social, nossas vagas são 

destinadas aos alunos: de baixa renda (menor ou igual a 1,5 salário mínimo per 

capital, ou seja, por pessoa) e advindos do ensino público, tanto aqueles que já 

completaram o ensino médio quanto estudantes cursando o terceiro ano. Podem se 

inscrever candidatos de Ribeirão Preto e região. 

 

NÚMERO DE VAGAS 
No segundo semestre de 2021 serão oferecidas 20 vagas para a turma do 

período da tarde e 50 vagas para uma nova turma que será aberta esse ano no 

período noturno. Conforme desistências, serão convocados alunos da segunda 

chamada. Após a segunda chamada, caso ainda exista vagas,  haverá novas 

chamadas. 

 

HORÁRIO DAS AULAS – ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) 

 Turma A – período vespertino 
As aulas da turma A acontecerão das 13h às 18h20, de segunda-feira a 

sexta-feira. Os alunos terão 5 aulas de presença obrigatória de todas as matérias 

do ensino médio. Cada uma com 50 minutos de duração e um intervalo de 25 

minutos. Aos sábados serão ministradas aulas complementares de exercícios, 

revisão e reforço. 

 



HORÁRIO DAS AULAS – ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) 

 Turma B – período noturno 
As aulas da turma B acontecerão das 18h40 às 22h00, de 

segunda-feira a sexta-feira. Os alunos terão 3 aulas de presença 

obrigatória focadas em matemática, português, redação e atualidades. 

Cada uma com 1 horas de duração. Nos períodos da manhã, tarde e aos 

sábados serão ministradas aulas complementares de exercícios, revisão 

e reforço. 

 

PROCESSO SELETIVO 2021 
Inscrição online (26/junho – 16/julho): ocorrerá a partir de um formulário 

Google que será disponibilizado nas redes sociais do cursinho. Haverá uma 

taxa de inscrição no valor de R$10,00 reais que deve ser paga 

impreterivelmente até o dia 16 de julho e o comprovante desse ser enviado no 

e-mail do cursinho (cursinho.flaviana@gmail.com) até essa mesma data, para 

validar sua inscrição. Nesse momento do processo, você deve se inscrever 

apenas para uma das duas categorias: turma A (vespertino) ou turma B 

(noturno) e serão coletados dados pessoais do estudante (nome, idade, 

endereço, renda, etc.). Ao enviar o e-mail com o comprovante, coloque no 

assunto: TAXA DE INSCRIÇÃO – SEU NOME.  A taxa poderá ser paga via 

transferência bancária ou pix, pelos dados a seguir: 

Banco Bradesco 

Agência 1130 

Conta Corrente 98-1 

Centro Acadêmico Flaviana Condeixa Favaretto CAFCF 

CNPJ 72.916.679/0001-74 

 

Chave pix: financeiro.caflaviana@gmail.com 

 

Seleção para os testes e a redação: serão selecionados apenas os alunos 

que estiverem dentro dos requisitos citados na seção “Quem pode estudar 

conosco?”, a partir do e-mail disponibilizado pelo candidato na inscrição 

online. 

 

 

 

mailto:cursinho.flaviana@gmail.com


Testes e redação (20/julho a 24/julho): os testes serão compostos por 10 

questões de matematica e 10 questões de português, a partir de um 

formulário Google que será enviado para o e-mail de cada candidato 

selecionado às 09h00 da manhã de 20/julho. No formulário também conterá 

um espaço para que você escreva sua redação. Essa etapa não tem carater 

eliminatório, ela será usada como critério de nivelamento para o Cursinho 

conhecer melhor seus futuros alunos.  A classificação final será feita através 

da renda afirmada pelo candidato no formulário de inscrição.  

 

Resultados (1ª - 25/julho e 2ª - 01/agosto):  a divulgação das duas listas de 

convocados será feita pela página do cursinho no Facebook e Instagram. A 

gestão entrará em contato por e-mail com os aprovados. 

 

Matrícula (1ª -> 26/julho – 30/agosto; 2ª -> 02/julho – 06/agosto):  O aluno 

deve comprovar os dados passados no formulário de inscrição, assinar o 

contrato digitalmente e pagar a taxa de matrícula, cujo valor é R$ 150,00 via 

boleto, transferência, ou parcelado caso necesário. 

 As matrículas ocorrerão por e-mail com o envio dos documentos para a 

verificação a veracidade das informações respondidas no formulário de 

inscrição. Os seguintes documentos deverão ser enviados no dia da 

matrícula: 

 RG e CPF do candidato, caso o candidado seja menor de idade, também será 

necessário o RG e CPF do responsável  

 Comprovante de matrícula do ensino médio ou declaração de conclusão do  

 ensino médio. 

 Comprovante de pagamento da taxa de matrícula. 

 Comprovante de residência no nome do responsável. 

 Comprovante de renda do candidato e de TODOS os moradores da casa, 

 maiores de 14 anos: 

 no caso de desempregados, apresentar declaração para 

desempregados; 

 no caso de autônomos, apresentar declaração para 

autônomos; 

 no caso de empregados, apresentar o último holerite; 

 no caso de aposentados, apresentar o comprovante de aposentadoria. 
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