


Olá!   
  
Agradecemos por escolher o Cursinho Pré-Vestibular da UFSCar, 
campus São Carlos. Teremos enorme satisfação em recebê-la (o) 
como aluna (o) no ano letivo de 2016. 
O Cursinho Pré-vestibular da UFSCar, campus São Carlos, existe 
desde 1999 e é oferecido pelo Núcleo UFSCar-Escola. É uma 
entidade sem fins lucrativos, criada e administrada por alunas 
(os), ex-alunas (os) de graduação e pós-graduação e docentes da 
UFSCar, que tem por objetivos: 
  
Propiciar melhores condições de acesso e permanência no 
ensino superior público a jovens e adultos provenientes das 
camadas populares do município de São Carlos e região; 
Contribuir para a melhoria das condições de permanência na 
universidade dos egressos do curso, que forem aprovados nos 
vestibulares, por meio do desenvolvimento de habilidades e 
conhecimentos instrumentalizantes relativos a códigos, 
linguagens e tecnologias, que também podem favorecer sua 
inserção no mercado de trabalho; 
Propiciar uma contribuição formativa de maneira que possam 
resistir criticamente, reagir e superar as discriminações e 
desigualdades sociais impostas historicamente por meio do 
acesso a conteúdos e atividades planejados para as disciplinas, 
com ênfase especial à formação política dos alunos e à 
valorização racial e étnica. 
  
Assim, oferecemos um currículo diferenciado dos cursinhos 
tradicionais para alcançar tais objetivos e auxiliar numa 
formação para além da universidade.  
Esperamos que você tenha sucesso em nosso processo seletivo 
e possa aproveitar tudo o que o Cursinho Pré-Vestibular da 
UFSCar tem de melhor para oferecer. 
  

Atenciosamente, 
Comissão Coordenadora Cursinho-UFSCar 
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INSCRIÇÕES  
07/12/15 a 17/01/16: pela internet.  
ou 
12 e 13/12/15: 10h às 15h  
15 e 16/01/16: 10h às 15h  

PROVA DE HABILIDADES E CONCEITOS BÁSICOS/ 
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 
A partir de 24/01/16: Divulgação dos locais da prova de exame. 
31/01/16: Prova de Habilidades e Conhecimentos Básicos e entrega da 
documentação para o processo socioeconômico. 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
16/02/16: Divulgação da lista geral de classificados e primeira lista de 
convocados. 

PRIMEIRA CHAMADA 
17 e 18/02/16: Matrícula.  

SEGUNDA CHAMADA 
19/02/16: Divulgação da 2ª lista de convocados.  
22/02/16: Matrícula.  

INÍCIO DAS AULAS 
22/02/2016: Teatro Florestan Fernandes/área Norte da UFSCar, às 
19h. 

presencialmente no Núcleo UFSCar – Escola. 

Telefones: (16) 3351-8433 e (16) 3351-8906 
E-mail: cursinho.saocarlos@ufscar.br 
Facebook: www.facebook.com/CPVUFSCar 

4 



Horários e Locais de Aula 
As aulas terão início no dia 22 de fevereiro de 2016. Neste dia ocorrerá a aula 
inaugural no Teatro Florestan Fernandes, ao lado da Biblioteca Comunitária 
(ver mapa), com início às 19h. 
As demais aulas serão realizadas nos seguintes dias, horários e locais: 
• Segunda a sexta-feira das 19h às 22h35, no prédio AT5, localizado na área 

norte da UFSCar (ver mapa). 
• Sábado das 8h às 12h no prédio AT8, localizado na área sul da UFSCar (ver 

mapa). 

Mensalidade 
O Cursinho Pré-vestibular da UFSCar é um curso cujo objetivo é democratizar 
o acesso ao ensino superior público, não tem fins lucrativos e não conta 
atualmente com nenhum tipo de financiamento externo. A universidade 
financia parcialmente os gastos do projeto, a outra parte é garantida 
exclusivamente pelo pagamento das mensalidades.  
Assim, o valor das mensalidades para as turmas 2016 será de R$ 35,00.  

Disciplinas 

Africanidades Ciência Física Linguagens 

Ambiente e 
Sociedade 

Diversidades Geografia Matemática 

Artes Espanhol Histórias Química 

Biologia Filosofia Inglês Sociologia 

Vagas 
Serão disponibilizadas 160 vagas para as turmas de 1 ano, somente para o 
período noturno. 
Não teremos turmas à tarde este ano. 
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Período e Horário 
As inscrições para o Cursinho Pré-Vestibular da UFSCar serão realizadas 
pela internet, das 10h de 07 de dezembro de 2015 às 20h de 17 de janeiro 
de 2016 (horários de Brasília), no endereço 
www.cursinho.ufscar.br/processoseletivo2016, com o preenchimento 
completo do questionário socioeconômico e o pagamento da taxa de 
inscrição de R$ 25,00 por meio de boleto.  
  
Haverá também inscrições presenciais no Núcleo UFSCar-Escola, 
localizado na área sul da UFSCar do Campus São Carlos (como mostra o 
mapa a seguir), nos dias 12 e 13 de dezembro de 2015 e nos dias 15 e 16 de 
janeiro de 2016, das 10h às 16h, com o preenchimento completo do 
questionário socioeconômico e o pagamento da taxa de inscrição de R$ 
25,00 por meio de boleto. 
 
O pagamento do boleto poderá ser feito em agências bancárias, lotéricas 
ou internet banking. Não haverá recebimento de pagamento de inscrição 
no Núcleo UFSCar – Escola.  
 

Mapa do campus São Carlos da UFSCar: detalhe da área 

sul e da localização do Núcleo UFSCar Escola. 
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Inscrições para candidatos 
com deficiência 

Candidata/o que necessite de 
condições especiais para realização das 
provas, além de se inscrever pela 
internet, ou no núcleo, deverá declarar 
a sua necessidade via e-mail, facebook 
ou telefone, descrevendo com precisão 
o tipo e o grau da deficiência, bem 
como as condições necessárias para a 
realização das provas. 
Havendo necessidade de provas em 
tamanho ampliado, a/o candidata/o 
deverá indicar o grau de ampliação. 
A ausência dessas informações implica 
aceitação pela/o candidata/o de 
realizar as provas em condições 
idênticas às dos demais candidatos. 

O preenchimento da ficha de inscrição é 
de responsabilidade exclusiva da/o 
candidata/o, que deverá: 
 Fornecer seus dados pessoais; 
 Fornecer e-mail que acesse com 

frequência; 
 Responder ao questionário 

socioeconômico. 
  
CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) 
A/O candidata/o deverá indicar o seu 
próprio número. Aquele que ainda não o 
possui deverá consultar o site 
www.receita.fazenda.gov.br onde 
constam informações de como obtê-lo.   
  

Preenchimento da Ficha de 
Inscrição 

Endereço de e-mail: 
O e-mail fornecido deve ser acessado 
com frequência, pois o principal meio 
de comunicação entre o cursinho e 
você será por este e-mail. 
 
Questionário socioeconômico 
Esta é uma ETAPA FUNDAMENTAL do 
seu processo seletivo 2016 para o 
cursinho.  

O não preenchimento ou o 
preenchimento parcial do 
questionário acarretará na 
ANULAÇÃO DE SUA INSCRIÇÃO 
porque esta é uma etapa 
OBRIGATÓRIA ELIMINATÓRIA do 
seu processo seletivo ! 

Taxa de Inscrição 
A taxa de inscrição para todos os 
candidatos será de R$ 25,00 e deverá 
ser paga até o vencimento do boleto 
que será fornecido ao final do 
preenchimento do questionário 
socioeconômico. 
 
O não pagamento da taxa de inscrição 
acarretará na anulação de sua 
inscrição no processo seletivo 2016. 
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Pode se inscrever nesse 
processo seletivo qualquer 

pessoa que já tenha concluído 
o Ensino Médio ou que esteja 
cursando, em 2016, o terceiro 

ano. 



O Questionário Socioeconômico 

O processo seletivo é composto por duas etapas: questionário socioeconômico e 
prova de habilidades e conceitos básicos.  

É feito a partir de informações que a/o candidata/o fornece durante a inscrição e 
comprovadas por meio de cópias de documentos originais, que ficarão em posse 
da Comissão Coordenadora do Cursinho como registro de dados. Esta etapa é 
eliminatória, ou seja, a partir da pontuação obtida no questionário são definidos 
quais são as/os candidatas/os que se enquadram no perfil socioeconômico 
priorizado pelo cursinho.  
  
Os documentos devem ser entregues no dia em que você vier realizar a prova em 
um envelope com seu nome completo e número de inscrição. Abaixo, estão 
listados os documentos que deverão ser trazidos no dia da prova de habilidades 
e conhecimentos básicos. 
 
1. Cópia da Documentação Escolar   

1.1 Para candidatas/os que já terminaram o Ensino Médio (regular, EJA/supletivo): 
Histórico escolar ou certificado de conclusão do Ensino Médio da/o candidata/o;   
1.2 Para estudantes que ainda não terminaram o Ensino Médio: Declaração de 
escolaridade ou matrícula no Ensino Médio que conste a série em que está 
cursando em 2015 ou, se for possível, a de 2016.  

 
2. Cópias do recibo de aluguel ou prestação da casa e das contas de luz, água e telefone 
da residência da/o candidata/o  dos meses de outubro e novembro de 2015. 
 
3. Cópias dos comprovantes de renda dos meses de outubro e novembro de 2015 de 
cada um dos moradores da casa com 16 anos ou mais que trabalham ou recebem 
aposentadoria ou pensão.  
Se a/o candidata/o depender da renda da família ou colaborar com a renda da família, 
(pai, mãe, irmãos, avós ou outros parentes) deve providenciar também os documentos 
deles. Se a/o candidata/o é independente financeiramente, deve trazer apenas os 
documentos dele próprio e da família que constituiu (cônjuge, filhas e filhos).  
 
Esses comprovantes podem ser: holerites, contracheques, carnês de aposentadoria, 
comprovantes de pensão ou declarações de pró-labore para autônomos. Tragam 
comprovantes de renda dos dois meses do ano de 2015 que não incluam o pagamento 
de férias, décimo terceiro salário ou adiantamento de salário. 
 
Caso haja mudanças em relação a renda entre novembro de 2015 a janeiro de 2016, 
deve-se trazer a cópia do comprovante atualizada. 
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3.1. As pessoas que trabalham e não puderem comprovar a renda por meio  dos 
documentos listados no item 4, deverão apresentar uma declaração conforme 
M0DELO A; 
3.2. As pessoas com 16 anos ou mais, que não trabalham, deverão comprovar essa 
situação apresentando originais e fotocópias dos documentos da seguinte forma:    

3.2.1 Aquelas que já tiverem carteira de trabalho assinada deverão 
xerocar a folha da carteira de trabalho que apresenta a última demissão 
e a próxima página em branco;   
3.2.2 Aquelas que estão desempregados e que não possuem carteira de 
trabalho deverão apresentar uma declaração conforme MODELO B; 
3.2.3 Aquelas que nunca trabalharam e têm 16 anos ou mais devem 
apresentar declaração conforme o M0DELO C 
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A Prova de Habilidades e Conceitos Básicos 
A partir de 24 de janeiro de 2015, os locais de prova estarão disponíveis em nosso 
site www.cursinho.com.br e em nossa página no facebook para consulta e 
impressão, sendo este procedimento de inteira responsabilidade do candidato. 
 

Não haverá envio da convocação pelos correios ou por quaisquer outros meios. 
 
O candidato é responsável pela conferência de todos os dados. Se houver dado 
incorreto, o candidato deverá corrigi-lo a partir de 7 de dezembro de 2015 até 17 
de janeiro, a partir de seu login e senha, no site www.cursinho.ufscar.br, ou no dia 
da prova. 
A correção refere-se a erros nos dados pessoais do candidato e não à alteração de 
questionários socioeconômicos e local de realização das provas. 
 

Data 
Horário de 

Comparecimento 
Início Prova 

31/01/2016 13h 13h30 
Prova de 

Habilidades e 
Conceitos Básicos 
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A prova de habilidades e conceitos básicos é composta de questões de múltipla 
escolha (testes) e questões dissertativas distribuídas da seguinte forma:  

Tipo/Grupo de 
Questões 

Quantidade 
de Questões 

Valor de cada 
questão 

Conteúdo 

I. Múltipla 
Escolha 

10 1,0 Habilidades e conceitos 
básicos do currículo do 
Ensino Médio. 

II. Múltipla 
Escolha 

20 2,0 Habilidades e conceitos 
básicos de: 
• interpretações de 

textos (escritos, figuras, 
músicas, tabelas, 
quadrinhos, etc.); 

• realização  de cálculos 
que envolvam 
operações básicas de 
matemática; 

• resolução de situações-
problema que exijam 
raciocínio, reflexão 
e/ou crítica; 

• conhecimentos de fatos 
da atualidade.  

III. Dissertativas 5 2,0 

Não poderá fazer a 
prova o candidato que 

não trouxer documento 
de identidade ou outro 

documento oficial 
emitido pela federação e 

que contenha foto, 
como por exemplo, 

carteira de trabalho ou 
carteira de habilitação.    
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Deverão trazer para a prova: 
documento de identidade (RG), lápis, 

caneta esferográfica azul ou preta, 
borracha e régua.  

Tempo mínimo de permanência na 
sala: 2 horas.  
Tempo máximo para realização da 
prova: 4 horas.   



Todas/os as/os candidatas/os fazem as duas etapas do processo (questionário e 
prova). Apenas serão consideradas as notas da prova de habilidades e conceitos 
básicos daqueles que forem aprovadas/os na avaliação socioeconômica. A ausência 
em qualquer das etapas implicará exclusão da/o candidata/o do processo seletivo.  
  
Cada item do questionário socioeconômico possui um valor diferente., para que seja 
obtida uma pontuação social  e uma pontuação econômica  relativa à renda per capita 
a partir da renda de todas as pessoas com vínculo financeiro com o candidato (exceto 
se o candidato mora com pessoas sem parentesco e que dividem apenas as contas, 
como acontece em repúblicas de estudantes). Para a avaliação socioeconômica será 
considerada a somatória das duas pontuações.  
 
Quaisquer informações fornecidas pelas/os candidatas/os poderão ser verificadas a 
qualquer momento por visitas ao domicílio. Caso o programa de análise das 
informações socioeconômicas aponte algum problema, as/os candidatas/os serão 
convocadas/os para a etapa da visita em seu domicílio pela coordenação do projeto e 
sua aprovação no processo seletivo dependerá desta terceira etapa.  
  
Consideramos público-alvo aqueles cujas condições socioeconômicas implicam 
histórico de exclusão social e, principalmente, dificuldade de acesso a universidades 
públicas.   
 
Depois de executada a avaliação socioeconômica, os aprovados serão classificados em 
ordem decrescente pela nota da prova de habilidades e conceitos básicos, desde que 
tenham obtido mais de 15% do valor total da prova e não tenham zerado em algum 
dos três grupos de questões (ver página 11). 
   
 Também serão excluídos do Processo Seletivo 2016 ex-alunos (que frequentaram o 
cursinho em 2015) com frequência inferior a 30% sem justificativa ou com 
representativa quantidade de ocorrências. O dinheiro da inscrição não será devolvido. 
 
 
 
 
 

 
As que estiverem no primeiro e segundo anos do Ensino Médio serão excluídas do 

processo seletivo, sem devolução do dinheiro da taxa de inscrição.  
  

Critérios para cálculo das notas e da nota final 

12 

Pode se inscrever nesse processo seletivo qualquer pessoa que 
já tenha concluído o Ensino Médio ou que esteja cursando, em 

2016, o terceiro ano. 



Atenção! 
1. A ausência nas datas e horários fixados para matrícula e para 
confirmação de matrícula acarretará a perda da vaga, ficando o candidato 
excluído de qualquer convocação  posterior. 
2. Os matriculados no cursinho da UFSCar que se ausentarem das aulas 
consecutivamente, durante os vinte primeiros dias letivos, terão sua 
matrícula cancelada. 

Divulgação dos Resultados, Convocação e Matrícula 
Os candidatos classificados serão convocados por meio de chamadas, cujas listagens 
serão divulgadas pelo site www.cursinho.ufscar.br e por nossa página no facebook 
(www.facebook.com/CPVUFSCar). 
O calendário é o seguinte: 

Documentos exigidos 
A matrícula dos candidatos/as convocados/as  para  dependerá da apresentação de 
uma foto 3x4, recentes, com o nome no verso, acompanhada do documento original 
de identificação, podendo ser: de cada um dos seguintes  documentos: 
• Cédula de Identidade (RG); 
• Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97; 
• Passaporte. 

RESULTADOS 
16.02.16 (terça-feira) – Divulgação da lista geral de classificação.  
PRIMEIRA CHAMADA 
16.02.16  (terça-feira) – Divulgação da 1ª lista de convocados. 
17 e 18.02 (quarta e quinta-feira) – Matrícula no Núcleo UFSCar 
Escola, das 18 às 21h. 

  SEGUNDA  CHAMADA 
19.02.16 (sábado) – Divulgação da 2ª lista de convocados. 
22.02.16  (segunda-feira) – Matrícula no Teatro Florestan 
Fernandes localizado na área norte ao lado da Biblioteca 
Comunitária – Bco, às 18h. 
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Links e Contatos Úteis 

Mapa da UFSCar 
http://www2.ufscar.br/aufscar/mapa_saocarlos.
png 
 
Site do cursinho da UFSCar: 
http://www.cursinho.ufscar.br/ 
 
Nossa página no Facebook: 
https://www.facebook.com/CPVUFSCar/  
 
Telefones úteis: (16) 3351-8433 e (16) 3351-8906 
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