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1.CONHECENDO O QUANTUM
1.1 Quem somos nós: Nossos valores, história e missão

O Cursinho Quantum é um curso pré-

aprovação no vestibular, como também o

vestibular

empoderamento

renda.

voltado

Não

a

pessoas

baixa

ampliando

as

perspectivas de cada aluno e mostrando a

material, e as aulas são ministradas por

eles a capacidade intrínseca que cada um

alunos da própria faculdade ou externos.

carrega para mudar a realidade que os

Criado

de

cercam. A nossa história começou junto

Faculdade

com a chegada da 1ª turma da faculdade de

medicina

e

Israelita

de

Einstein

2016

mensalidades

pessoal,

ou

em

cobramos

de

pelos

estudantes

enfermagem

da

Ciências

Saúde

(FICSAE),

da

que idealizaram, junto com alunos do

fornecer educação técnica, moral, ética e

curso de enfermagem, a criação de um

humana

a

cursinho popular. Com a chegada da 2ª

entrada dos alunos no Ensino Superior.

turma, no segundo semestre daquele ano,

Contamos com uma equipe de voluntários

mais mãos se juntaram para ajudar a

que colocam a mão na massa diariamente

colocar o plano em prática. Em março de

para tornar esse projeto realidade. Nosso

2017, nas dependências da FICSAE, teve

principal valor é passar conhecimento de

início a 1ª turma do Quantum.

qualidade

para

objetivo

medicina do Einstein, no início de 2016,

é

de

nosso

Albert

auxiliar

forma humanizada, buscando não apenas a
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1.CONHECENDO O QUANTUM
1.2 Horário das aulas

Trabalhamos
anualmente,

com
as

semanalmente,

uma

aulas

são

período

única

ministradas

simulados

mensalmente,

são

geralmente,

realizados

aos

finais

de

semana. Durante a pandemia com aulas

segunda à sexta das 18:30 às 22:30. Vale

online, os alunos passaram a ter todo o final

ressaltar

de semana para a realização do simulado,

importância

noturno

Nossos

de

a

no

turma

de

se

ter

disponibilidade para atender às aulas nesses

ficando

horários!

organização e honestidade. A preferência

Durante a pandemia, estamos funcionando

por esse método privilegia a autonomia e se

como Ensino à Distância (EAD) com aulas

adequa melhor às necessidades de cada

gravadas e aulas ao vivo nos horários de

aluno e de sua casa. Além disso, todo o

funcionamento

simulado conta com correção fornecida pelo

plantões

de

aprofundamento,

normal.
dúvidas
os

Oferecemos
e

quais

aulas
durante

de
a

pandemia têm ocorrido segundo demanda e
disponibilidade do próprio aluno que tem
contato

direto

plantonistas.

com

os

professores

e

incumbidos

de

sua

própria

próprio cursinho, assim como apoio dos
plantonistas para sanar possíveis dúvidas.
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1.CONHECENDO O QUANTUM
1.3 Ano letivo 2020

O ano letivo de 2020 foi bastante atípico, assim como nos diversos aspectos da vida, no
cursinho as mudanças também foram presentes, foi preciso que nos adaptássemos a
essa nova realidade de pandemia. Nos adequamos, então, ao Ensino à Distância, o que
ocorreu por meio de plataformas online e ajustes no funcionamento usual do Quantum.
As aulas funcionaram remotamente online ao vivo ou gravadas. Utilizamos plataformas
como Zoom e Google Classroom, para ministrar e disponibilizar as aulas e atividades do
cursinho. Em meio a tantas mudanças, o Quantum se reinventou e procurou formas de
estar próximo e apoiando os alunos em todos os momentos.
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1.CONHECENDO O QUANTUM
1.3 Ano letivo 2020

Para

isso,

inovamos:

realizamos

Em

parceria

com

os

I

faculdade, desenvolvemos um ciclo de

Semana de Palestras sobre Saúde Mental,

palestras sobre "A história do movimento

na qual promovemos

com

negro". No auge do isolamento social,

a

para motivar e engajar os alunos com os

pandemia; desenvolvemos nosso primeiro

estudos, criamos o ‘Desafio Quântico’

Webinar do Quantum com James Onnig

com um prêmio apetitoso para os mais

sobre os aspectos de 2020 que poderiam

aplicados,

cair

evento

voltados para o vestibular e para apoiar

inédito do Quantum em 2020 foi a Feira

nossos alunos. Com o panorama incerto

de

16

para 2021, é provável que continuemos

graduandos de cursos diversificados que

com aulas à distância todo o primeiro

compartilharam suas experiências;

semestre até que seja viável o retorno

nossos

nos

psicólogos

conversas

vestibulandos

vestibulares;

Profissões,

que

durante

durante

Outro

contou

com

a

além

de

seguro para a faculdade.

da

Centro

Acadêmico

e

Turan

-

encontros, palestras e bate-papos entre
alunos

Anna

CAAT

outros

nossa

eventos
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2. O QUE É SER UM ALUNO
QUANTUM?

50
40
30
20
10
0

Stocks

Investments

Clients

Products

Expenses

Os alunos regularmente matriculados no cursinho Quantum possuem
acesso a apostilas do Sistema de Ensino Poliedro, simulados, aulas
ministradas pelos alunos da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde
Albert Einstein ou externos, plantões de dúvidas de todas as matérias e
a aulas de aprofundamento. Disponibilizamos também o programa de
tutoria, no qual fazemos acompanhamento personalizado dos nossos
alunos, acompanhando o desempenho no decorrer do ano, assistindo
as dificuldades diárias e fornecendo apoio emocional.
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3. CALENDÁRIO DO
PROCESSO SELETIVO

04/01/2021 25/01/2021:

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

06/02/2021:

PRIMEIRA FASE -PROVA ONLINE
E QUESTIONÁRIO
SOCIOECONÔMICO

16/02/2021:

RESULTADO DA PRIMEIRA FASE

18/02/202119/02/2021

SEGUNDA FASE - "ENTREVISTAS
PEDAGÓGICAS"

21/02/2021:

PRIMEIRA CHAMADA E
CLASSIFICAÇÃO FINAL

21/02/2021 22/02/2021:

PRÉ-MATRÍCULA ONLINE
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3. CALENDÁRIO DO
PROCESSO SELETIVO

01/03/2021:

SEMANA ZERO (SEMANA DE
NIVELAMENTO E CONTEÚDOS
BÁSICOS)

MARÇO/2021:

MATRÍCULA PRESENCIAL DOS
APROVADOS NA PRIMEIRA
CHAMADA***

05/03/2021:

SEGUNDA CHAMADA*

05/03/ 2021:

PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS
APROVADOS EM SEGUNDA
CHAMADA*

08/03/2021:

INÍCIO DAS AULAS

*CASO HAJA DESISTÊNCIA
***DATA A SER DEFINIDA CONFORME RETIRADA PRESENCIAL DE MATERIAL
DE CADA ALUNO, QUE SERÁ REALIZADA NO MESMO DIA DA MATRÍCULA
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4. INSCRIÇÕES

As

inscrições

devem

ser

realizadas

através do link:
https://forms.gle/kHBpUXj96vYkaeCd8
Início: 04/01/2021
Término: 23:59h do dia 25/01/2021
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5. PROCESSO

O processo seletivo será composto de duas fases: a primeira fase
corresponde à realização de uma prova online e preenchimento de
questionário

socioeconômico,

enquanto

que

a

segunda

fase

corresponde à análise do questionário socioeconômico e entrevista
pedagógica.

inscrição via
Forms Google

Primeira fase:
prova de
conhecimentos
gerais e redação

envio do
questionário
socioeconômico

Resultado da primeira fase: pré-selecionados

Segunda fase:
análise do
questionário
socioeconômico
Primeira chamada: aprovados

entrevista
pedagógica com os
pré-selecionados
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6. PRIMEIRA FASE
6.1 Prova Online

A prova da primeira fase do processo

As

seletivo

disciplinas

acontecerá

no

dia

06/02

questões

serão
da

distribuídas

seguinte

por

forma:

4

(sábado) com início às 13h e término às

questões de Química, 4 questões de

17h30min

-

Física, 4 Questões de Matemática, 3

duração de 4h30min. A prova será

questões de Biologia, 2 questões de

enviada

História, 2 questões de Geografia, 3

(horário
ao

de

e-mail

Brasília)

dos

candidatos

inscritos através de um link do Google

questões

Docs. O link do Google Docs que será

questão

enviado para cada candidato é de uso

Filosofia e 1 questão de Sociologia.

privado, sendo que cada candidato terá

Somando

o seu próprio link e deverá responder

modelo

às questões editando o documento

questões

online. Como o documento é criado de

redação deverá ser realizada também

forma

curso

dentro do tempo estipulado de prova

Quantum, às 17h30min, a equipe do

entre 13h e 17h30 do dia 06/02 e

curso Quantum fará o download do

deverá

documento

com

endereço

alunos

quaisquer

compartilhada

e

com

as

o

respostas

dos

edições

no

de

Língua

de

Inglês,

ao

final

1
15

Verdadeiro
de

ser

Portuguesa,
questão
questões

ou

Falso

Múltipla

enviada

1
de
no

e

10

Escolha.

A

por

e-mail

de

ao

e-mail

diretoriacursoquantum@gmail.com,

documento feitas posteriormente às

sendo que o assunto do email deverá

17h30min

ser preenchido com o nome completo

serão

desconsideradas,

sendo validadas apenas as respostas

do

que

preferencialmente

constarem

no

documento

às

candidato.

A

redação
escrita

deve
a

ser

próprio

17h30min. A prova será composta por

punho (mínimo de 8 linhas e máximo

um

uma

de 30 linhas). Caso não seja possível

redação. As questões se apresentarão

enviar uma foto da redação escrita a

em dois formatos: Verdadeiro ou Falso

próprio punho, a redação poderá ser

(em

marcada

enviada para o mesmo e-mail de forma

como "falsa" deverá ser justificada) e

digitada (mínimo de 10 linhas e máximo

Múltipla Escolha.

de 25 linhas).

total

que

de

25

cada

questões

alternativa

e
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6. PRIMEIRA FASE
6.2 Questionário Socioeconômico

Após

a

realização

da

prova

será

disponibilizado, também no e-mail dos
candidatos inscritos,
preenchimento

um

link

do

para

questionário

socioeconômico. O preenchimento
questionário

socioeconômico

obrigatório

e

contagem

de

seletivo.

O

sua

pontos

socioeconômico
dia 06/02

análise

link
(a

o

do
ficará

entrará

do

do
é
na

processo

questionário
disponível

do

partir das 18h) até o dia

09/02 (às 23:59).
Ao

final

do

questionário
inscrito
mail
como

preenchimento

socioeconômico

deverá

submetê-lo

do
o

ao

e-

diretoriacursoquantum@gmail.com
um

e-mail

anexando

os

documentos comprobatórios da situação
socioeconômica.

Os

e-mails

com

a

documentação serão recebidos durante o
período de 06/02 (a partir das 18h) até o
dia 09/02 (às 23:59).
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6. PRIMEIRA FASE
6.3 Documentos Requisitados

a)Comprovante de Rendimentos:
- Declaração de Imposto de Renda de 2019;
- Para aqueles isentos do pagamento de imposto de renda devem ser
anexados outros documentos que comprovem renda familiar dos
últimos

6

meses: Honorários

dos

membros

da

família

que

exerçam atividade remunerada; OU Extrato bancário dos últimos
6

meses

dos

membros

da

família

que

exerçam atividade

remunerada (no extrato bancário deve constar o nome do titular
da conta);
b) Documentos pessoais de todos que moram na mesma casa que o
candidato:
- RG ou Certidão de Nascimento
- CPF e Carteira de Trabalho (para aqueles que tiverem)
c) Condições de moradia:
- Contrato de aluguel (para moradia alugada), OU IPTU (para moradia
própria),OU Declaração do proprietário (para moradia cedida) OU
Contrato de comprado imóvel (para moradia financiada)
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6. PRIMEIRA FASE
6.3 Documentos Requisitados

d) Comprovante de residência atualizado
(em nome do candidato ou de algumdos seus familiares residentes no
imóvel)
- exemplo: conta de água ou conta deluz ou conta de telefone ou
fatura de cartão de crédito.
e) Declaração de veracidade:
Para garantir a lisura dos dados apresentados, deve ser preenchida e
assinada pelo próprio candidato declaração que afirme a veracidade
das informações fornecidas. O modelo de declaração a ser preenchido
encontra-se ao final deste Edital.
* Documentos complementares poderão ser requisitados, caso haja
necessidade para

comprovação

questionário socioeconômico

das

informações

preenchidas

no
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7. PRÉ-SELEÇÃO

A segunda fase do processo seletivo será realizada exclusivamente
pelos

candidatos

pré-selecionados

na

primeira

fase.

Serão

selecionados os primeiros 40 candidatos por ordem de nota obtida na
primeira fase. O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 16/02
na página do Instagram e do Facebook do curso Quantum, também no
e-mail dos candidatos inscritos. A nota da primeira fase será composta
da seguinte forma:
Nota Final da Primeira fase:
{[(Nota das questões + Nota da redação) x 5] + [nota no questionário
socioeconômico ]} / 6
Nota das questões:
[(0,25 . nota química) + (0,25 . nota física) + (0,25 . nota matemática) +
(0,33 nota português) + (0,33 nota biologia) + (0,5 nota história) + (0,5
nota geografia) + (1 . nota filosofia) + (1. nota sociologia) + (1. nota
inglês)] / 10
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7. PRÉ-SELEÇÃO

Nota Química: somatória de pontos das questões Verdadeiro ou Falso
de química (cada questão será avaliada de 0 a 10) com os pontos das
questões de múltipla escolha (5 pontos por questão correta)
Nota Física: somatória de pontos das questões de física (cada questão
será avaliada de 0 a 10) com os pontos das questões de múltipla
escolha (5 pontos por questão correta)
Nota Matemática: somatória de pontos das questões de Matemática
(cada questão será avaliada de 0 a 10) com os pontos das questões de
múltipla escolha (5 pontos por questão correta)
Nota

Língua

Portuguesa:

somatória

de

pontos

das

questões

Verdadeiro ou falso de Língua Portuguesa (cada questão será avaliada
de 0 a 10) com os pontos das questões de múltipla escolha (5 pontos
por questão correta)
Nota Biologia: somatória de pontos das questões de Biologia(cada
questão será avaliada de 0 a 10 em cada questão) com os pontos das
questões de múltipla escolha (5 pontos por questão correta)
Nota História: somatória de pontos das questões de História (cada
questão será avaliada de 0 a 10 em cada questão) com os pontos das
questões de múltipla escolha (5 pontos por questão correta)
Nota Geografia: somatória de pontos das questões de Geografia (cada
questão será avaliada de 0 a 10)
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7. PRÉ-SELEÇÃO

Nota de Sociologia: questão única de sociologia (avaliada de 0 a 10
pontos)
Nota de Filosofia: questão única de filosofia (avaliada de 0 a 10 pontos)
Nota de Inglês: questão única de inglês (avaliada de 0 a 10 pontos)
Nota da Redação: a redação será avaliada em um total de 20 pontos

Nota das questões de Múltipla Escolha: seguirão padrão binário,
sendo 0 atribuído a questão errada e 5 a questão correta
Nota do questionário socioeconômico: há uma grade tabelada (de uso
interno) com a pontuação para cada resposta às perguntas do
questionário socioeconômico.
* Candidatos que obtiverem nota das questões igual a zero, estão
imediatamente desclassificados do processo seletivo.

PROCESSO SELETIVO
2021.1

PAGE 20

8. SEGUNDA FASE

A

segunda

fase

será

composta

pela análise da documentação

enviada para comprovação dos dados socioeconômicos e por uma
entrevista

pedagógica.

As

entrevistas

pedagógicas

ocorrerão

remotamente no período de 18/02 e 19/02. A data, o horário
plataforma

através

disponibilizados

na

da

página

qual
do

ocorrerá

Facebook

Quantum e também no e-mail do candidato.

e

a

entrevista

Instagram

do

e

a

serão
Curso
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9.CLASSIFICAÇÃO FINAL

A nota final será composta em 50% pela nota da primeira fase e em
50% pela nota da segunda fase. A nota da segunda fase será atribuída
por meio da análise do questionário socioeconômico e da entrevista
pedagógica que levará em consideração critérios que avaliam tanto o
risco de evasão do aluno como a motivação em estudar no Quantum. A
classificação final com os aprovados no Processo Seletivo será
disponibilizada 21/02 às 13h na página do Facebook do cursinho
Quantum e pelo Instagram @cursinhoquantum. A classificação final
contará com os 26 candidatos que obtiveram as maiores pontuações
na Ampla Concorrência e com os 9 candidatos com as melhores notas
dentro da modalidade Cotas Raciais.

10. QUANTIDADE DE VAGAS

Serão disponibilizadas 35 vagas no total para o acompanhamento do
curso regular do Quantum integralmente.
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11. SISTEMA DE COTAS
11.1 Cotas Raciais

A política de reserva de vagas (cotas) vem sendo adotada nos mais
diversos concursos desde 2004. Nesse sentido e a fim de minimizar
quaisquer desigualdades econômicas e educacionais que possam afetar
o acesso aos Cursos Pré-Vestibulares e ao Ensino Superior, o Curso
Pré-Vestibular Quantum determina que no Processo Seletivo 2021.1
será feita a seguinte distribuição das 35 vagas disponibilizadas:
Para o Processo Seletivo 2021.1 o Quantum conta com 25,71% das vagas
reservadas para candidatos que se autodeclararem pretos, pardos e
indígenas, segundo a classificação do IBGE.
O sistema funcionará da seguinte maneira: os candidatos que optarem
por se inscreverem para as cotas raciais estarão disputando as 9 vagas
reservadas apenas com os candidatos inscritos nessa modalidade. Caso
as vagas da modalidade cotas raciais não sejam completamente
preenchidas, elas serão destinadas à ampla concorrência. A categoria
ampla concorrência é determinada pelos alunos, que, no momento da
inscrição, optaram por não fazer uso das cotas. Importante ressaltar
que qualquer candidato que zerar a prova estará desclassificado do
processo

seletivo,

concorrendo.

independente

da

modalidade

na

qual

esteja
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11. SISTEMA DE COTAS
11.2 Da Verificação do Sistema de Cotas

A condição de preto ou pardo será avaliada por uma Banca de
Averiguação por heteroidentificação em conjunto com a entrevista.
A Banca de Averiguação utilizará exclusivamente o critério fenotípico
para a verificação da condição declarada pelo candidato à vaga
reservada.
I.Fenótipo

define-se

como

conjunto

de

características

visíveis,

predominantemente: a cor da pele, a textura do cabelo e o formato do
rosto, as quais combinados, ou não, permitirão validar ou invalidar a
condição étnico-racial afirmada pelo candidato autodeclarado preto
ou pardo, para fins de matrícula no Cursinho Quantum.
II.Os critérios fenotípicos descritos são os que possibilitam, nas
relações sociais estabelecidas, o reconhecimento do indivíduo como
preto ou pardo.
III.A ascendência ou colateralidade familiar do candidato não serão
consideradas em nenhuma hipótese para os fins de averiguação da
autodeclaração de pessoa preta ou parda do candidato.
IV.Durante o procedimento de heteroidentificação, será vedado ao
candidato o uso de quaisquer acessórios tais como boné, chapéu,
óculos de sol, maquiagem, entre outros, que impeçam, dificultem ou
alterem a observação e filmagem de suas características fenotípicas.
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11. SISTEMA DE COTAS
11.2 Da Verificação do Sistema de Cotas

Cada banca de averiguação será composta por 3 membros. Os membros
constituintes serão devidamente preparados e representativos do
grupo autodeclarado avaliado.
Candidatos cuja autodeclaração não for validada serão reclassificados
na modalidade Ampla Concorrência.
Em atendimento ao direito ao contraditório e à ampla defesa, o
candidato poderá apresentar pedido de reconsideração do parecer
desfavorável à validação da condição étnico-racial afirmada pelo
candidato autodeclarado preto ou pardo, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, contado a partir do recebimento do endereço eletrônico
contendo o resultado da deliberação havida pela Banca de Averiguação.
O pedido de reconsideração deverá ser encaminhado exclusivamente
pelo endereço eletrônico diretoriacursoquantum@gmail.com.
A análise do pedido de reconsideração será feita por nova Banca de
Averiguação, com membros diferentes da primeira banca que avaliou o
candidato no procedimento inicial de heteroidentificação.
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11. SISTEMA DE COTAS
11.2 Da Verificação do Sistema de Cotas

O resultado da análise do pedido de reconsideração será enviado ao
endereço eletrônico do candidato após análise da nova Banca de
Averiguação.
IMPORTANTE: A opção pelo sistema de cotas raciais deverá ser
manifestada no ato da inscrição no Processo Seletivo, pela plataforma
Google Forms.
O

Cursinho

Pré-Vestibular

Quantum

não

se

responsabiliza

por

quaisquer erros de preenchimento nas plataformas utilizadas no
Processo Seletivo.
A condição de indígena será confirmada a partir do envio junto ao
questionário

socioeconômico

de

cópia

digitalizada

Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI).

do

Registro
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12. MATRÍCULA

A lista de aprovados para a matrícula em primeira chamada será
divulgada no dia 21 de fevereiro de 2021, até às 17h, via e-mail, e
também,

por

meio

da

nossa

página

do

Facebook

e

Instagram

@cursinhoquantum. Nos dias 21/02 e 22/02 acontecerá a prématrícula dos aprovados por meio de um Google Forms enviado ao email do candidato junto com o informe de aprovação. A matrícula em
primeira chamada para o Cursinho Quantum será realizada em março
de 2021 presencialmente, por meio de procedimentos específicos a
serem definidos posteriormente, assim como a data exata. Eventuais
desistências e consequentes aberturas de vagas serão comunicadas no
dia 05 de março de 2021 (segunda chamada). As vagas remanescentes
serão divulgadas na nossa página no Facebook e no Instagram, e
preenchidas pelos próximos colocados, que deverão efetuar a prématrícula online em segunda chamada, se houver, no mesmo dia, 05 de
março de 2021.
Os alunos devem comparecer para matrícula presencial, munidos de
documento com foto, o qual deve ser apresentado no ato da matrícula.
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13. EM CASO DE RETORNO AO
PRESENCIAL
O Cursinho Quantum fica localizado na Av. Prof. Francisco Morato,
4293 - Butantã, São Paulo - SP, 05521-200, tendo horário de
funcionamento das atividades no período da noite (18:30 - 22:30).
Assim, os candidatos precisam estar atentos à disponibilidade de
frequentar este local no horário adequado.
Mesmo começando o ano letivo de 2021 com ensino à distância, é
recomendado acompanhar as aulas disponíveis ao vivo, valendo,
portanto, também a adequação de horário à nossa grade para o período
de ensino remoto emergencial (ver seção 1.2 Horários das aulas).
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14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Responsabilidade com os Prazos
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as datas e
informações a respeito do Processo Seletivo e das chamadas para a
Matrícula.

Essas

informações

serão

divulgadas

no

Instagram

@cursinhoquantum, na nossa página do Facebook ou por e-mail.
14.2 Descumprimento das Normas
O desrespeito às normas que regem o Processo Seletivo 2021.1, bem
como a desobediência às instruções e exigências registradas no Edital,
resultarão na desclassificação do candidato.Não será permitido em
hipótese alguma o uso de qualquer material de consulta durante o
processo seletivo, a prática da cola quando confirmada é critério para
desclassificação imediata do candidato.
14.3 Casos Omissos:
Os casos omissos neste edital serão decididos pela diretoria do
Cursinho Quantum, representada pelos alunos da Faculdade Israelita
de Ciências da Saúde Albert Einstein devidamente empossados e
atuantes na gestão vigente no momento do Processo Seletivo.
14.4 Das alterações neste Edital:
A Diretoria do Cursinho Quantum reserva o direito de alterar as
disposições contidas neste Edital conforme necessário.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
Eu,___________________________________________,
portador(a) da cédula de identidade nº
____________________,
órgão
expedidor
_____________, e CPF nº __________________,
declaro, para os devidos fins, serem
verdadeiras as informações prestadas,
estando ciente de que a falsa informação
incorrerá na desclassificação imediata do
processo seletivo.
São Paulo, ____ de _____________ de 2020
_______________________________
Assinatura do(a) declarante

