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CALENDÁRIO 2022.1 – PROCESSO SELETIVO 



CRONOGRAMA: 

Inscrição on-line via Google Forms: 3 de janeiro a 4 de fevereiro.

Convocação para a redação via e-mail: 7 de fevereiro.

Redação via Google Forms: das 09h00 do dia 9 de fevereiro às 15h00 do
dia 12 de fevereiro.

Convocação para entrevista via e-mail: 15 de fevereiro.

Entrevista on-line: 17 a 24 de fevereiro.

1ª chamada: 1º de março.

Matrícula 1ª chamada: das 15h00 do dia 1º de março até 12h00 do dia 7 de
março.

2ª chamada: 8 de março.

Matrícula 2ª chamada: das 15h00 do dia 8 de março até 12h00 do dia 14
de março.

Início das aulas: 21 de março.

JANEIRO/2022

FEVEREIRO/2022

MARÇO/2022

Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo WhatsApp
(16 99425-2141) ou e-mail: cursinho.flaviana@gmail.com

O Cursinho Pré-Vestibular Social Flavi USP segue o calendário USP no decorrer do ano. 
Acesse aqui o calendário USP.

https://drive.google.com/file/d/14QPPSWYy5h9heV-BOvSWjtbHIdw-b6l_/view?usp=sharing


O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR SOCIAL FLAVI USP

NÚMERO DE VAGAS 

QUEM PODE ESTUDAR CONOSCO?

No primeiro semestre de 2022 serão oferecidas 60 vagas para a turma presencial do
período vespertino (turma A) e 40 vagas para a turma EaD do período noturno (turma B).
Conforme desistências, serão convocados alunos da segunda chamada. Após a segunda
chamada, caso ainda exista vagas, haverá novas chamadas. 

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 capita, ou seja, por pessoa)
e advindos do ensino público, tanto aqueles que já completaram o ensino médio, quanto
estudantes cursando o terceiro ano, ou do ensino privado, com bolsa integral. Na turma A
(período vespertino, presencial), podem se inscrever candidatos de Ribeirão Preto e região.
Já na turma B (período noturno, EaD), podem se inscrever candidatos de todo o Brasil.

O Cursinho Social Pré-vestibular da FEA-RP foi criado em 2000 e é administrado por
estudantes da USP pertencentes ao Centro Acadêmico Flaviana Condeixa Favaretto.
O cursinho é voltado para estudantes de baixa renda provenientes de escolas públicas ou
particulares (com bolsa integral) que desejam ingressar em um ensino superior de
qualidade - seja em universidades ou faculdades -, ou em escolas técnicas. As aulas são
ministradas por professores voluntários, sendo estudantes de graduação, mestrado ou
doutorado (sobretudo da USP).
Por sermos um Cursinho Social, não cobramos mensalidade, apenas uma taxa de
matrícula que é voltada para custeio de materiais auxiliares.
Temos como principal objetivo causar impacto positivo na vida de nossos alunos,
proporcionando toda a estrutura necessária para que eles obtenham resultados favoráveis
nos vestibulares.

NOSSAS TURMAS
No ano de 2022, teremos duas turmas: turma A e turma B.

                            Será presencial (dentro da FEA-RP, no campus de Ribeirão Preto da USP).
Suas aulas ocorrerão no período vespertino, das 13h00 às 18h20, de segunda à sexta -
exceto pela aula de Inglês/Espanhol, que ocorrerá aos sábados de manhã, em formato
EaD, para ambas as turmas.

                            Será EaD (as aulas serão transmitidas ao vivo para os alunos por meio de
videoconferência, via Google Meet). As aulas dessa turma ocorrerão no período noturno,
das 19h00 às 22h30, de segunda à sexta, e das 09h00 às 14h00 aos sábados, incluindo a
aula de Inglês/Espanhol explicada anteriormente. 

TURMA A: 

TURMA B: 

Visto que ofertamos um limite de vagas
anualmente para estudantes oriundos de ensino
público e baixa renda, vemos a necessidade de
melhor direcionamento das nossas vagas,
desenvolvendo cotas para o ingresso no Cursinho.
As porcentagens serão aplicadas com base no
número total de vagas em cada turma.



Inscrição on-line - questionário socioeconômico (05/janeiro – 04/fevereiro):

Pelo Cursinho Flavi USP ser um projeto social disponibilizado à sociedade, infelizmente, há
uma limitação de vagas, que justifica a necessidade de etapas de seleção para os inscritos,
que serão: Inscrição on-line (questionário socioeconômico) > Redação motivacional via
Google Forms > Entrevista on-line.

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 04 de fevereiro, e o comprovante deve ser anexado no
formulário 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,
presencial) ou turma B (noturno, EaD), e serão coletados dados pessoais do estudante (nome,
idade, endereço, renda, etc.). 

✓ Turma B – período noturno 
As aulas da turma B acontecerão das 19h00 às 22h30, de segunda à sexta-feira, com
presença obrigatória e com todas as matérias do ensino médio. Cada aula tem 45 minutos
de duração, além de um intervalo de 20 minutos. Aos sábados, a Turma B terá 4 aulas das
09h00 às 14h00, cada uma com 1 hora de duração e com 50 minutos de intervalo, sendo
conteúdos teóricos e de exercícios.

PROCESSO SELETIVO 2022.1

HORÁRIO DAS AULAS - TURMA EAD

✓ Turma A – período vespertino 
 As aulas da turma A acontecerão das 13h00 às 18h20, de segunda à sexta-feira, com
presença obrigatória e com todas as matérias do ensino médio. Cada aula tem 50 minutos
de duração, além de um intervalo de 20 minutos. Em horários antes ou depois das aulas,
ocorrerão os plantões de dúvidas com os monitores. Os horários serão acordados e
passados com antecedência à turma. A gestão do Cursinho Social Flavi USP informa que o
próximo ano letivo, de 2022, será presencial para a turma A. No caso de qualquer
mudança em relação ao exposto acima, os alunos serão comunicados.
 

HORÁRIO DAS AULAS - TURMA PRESENCIAL

FRENTES E AULAS



Redação motivacional via Google Forms: 

 Ao enviar o comprovante anexado no Forms, coloque no nome do arquivo: TAXA DE
INSCRIÇÃO – SEU NOME. A taxa poderá ser paga via transferência bancária ou Pix, pelos
dados a seguir:

Seleção para 2ª fase: 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.

                                              

Após o preenchimento das informações pessoais, haverá um questionário socioeconômico,
sendo necessário o envio dos seguintes documentos do aluno e de seus membros familiares: 
        RG e CPF do candidato (caso o candidato 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 do pagamento de inscrição;
    Comprovante de residência no nome do responsável;
 

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

Entrevista on-line:
no dia 15 de fevereiro o seu dia e horário para a entrevista, ocorrendo entre os dias 17 a 24 de
fevereiro. Caso o aluno não consiga no horário já agendado, responder o e-mail com o título de
"Alocação de horário" imediatamente. A entrevista terá duração de 15 a 20 minutos, tendo
como entrevistador um membro do Cursinho Flavi USP.

Os alunos que enviarem as redações de acordo com os critérios receberão

A redação deverá ser redigida a mão, com o mínimo de 7 e o limite de 30 linhas. 
Utilizar caneta de cor preta ou azul. 
Não será aceito qualquer tipo de plágio ou cópia de algum texto. 

                                                                         
no e-mail pessoal o link do formulário para a entrega da redação, juntamente com o tema da
tal. Se atentem ao e-mail, pois as informações serão disponibilizadas por meio desse
veículo de comunicação. 
O formulário será aberto às 09h00 de 09 de fevereiro e fechará às 15h00 de 12 de fevereiro.
Os inscritos terão 4 dias para enviarem a redação. Fora desse período, não será computado o
recebimento de mais redações. Por isso, se atentem ao calendário do processo seletivo.
O aluno terá que contemplar os seguintes critérios:

Vale salientar que o estilo da redação não é baseado nos temas de vestibulares, portanto,
organizem da forma que acharem melhor.

Os alunos selecionados à segunda fase receberão

Casos específicos:
      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.

   Comprovante de renda do candidato e de TODOS os moradores da casa maiores de 14
anos e o comprovante de Imposto de Renda do aluno (caso o aluno não declare IR, há um
modelo de declaração na próxima página do edital)
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2º MATRÍCULA:                                        das 15h00 do dia 8 de março até 12h00 do dia 14 de março.

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$ 100,00, podendo ser dividida no
cartão ou paga à vista via boleto, transferência, ou Pix.

                               01 de março. 

MATRÍCULA
                                   das 15h00 do dia 1º de março até 12h00 do dia 7 de março. 

RESULTADOS

1º MATRÍCULA:

1º CHAMADA:

2º CHAMADA: 7 de março.

A divulgação das duas listas de convocados será feita pelas redes sociais do Cursinho Social
Flavi USP. A gestão entrará em contato por e-mail com os aprovados.

DÚVIDAS?
Clique em cima de

uma das redes sociais

https://www.instagram.com/cursinhoflaviusp/
https://www.facebook.com/cursinhoflaviusp
https://wa.me/message/5KR3MC2HDQCMK1


MODELOS DE DECLARAÇÃO
A fim de auxiliar os candidatos do processo seletivo do Cursinho Flavi USP,
disponibilizaremos aqui modelos de declaração:

Declaração de isenção de imposto de renda

Clique para acessar
o PDF da declaração

OBS: O documento não precisa necessariamente ser esse, e ainda pode ser assinado
digitalmente ou feito à mão, sem a obrigatoriedade da impressão.

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/formularios/declaracoes/dai


MODELOS DE DECLARAÇÃO

Declaração de autônomo

Clique para acessar
o PDF da declaração

OBS: O documento não precisa necessariamente ser esse, e ainda pode ser assinado
digitalmente ou feito à mão, sem a obrigatoriedade da impressão.

https://avr.ifsp.edu.br/files/DECLARAO-DE-AUTNOMO.pdf


MODELOS DE DECLARAÇÃO

Declaração de desemprego

Clique para acessar
o PDF da declaração

OBS: O desemprego também pode ser comprovado por meio de uma foto da carteira de
trabalho. Vale salientar que menores de 18 anos não precisam declarar desemprego.

http://r1.ufrrj.br/sisu/wp-content/uploads/2018/01/modelo-de-declaracao-de-desemprego.pdf

