CURSINHO POPULAR DA UNESP FRANCA
SERVIÇO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - S.E.U

MANUAL DO CANDIDATO 2021
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO
1. O PROJETO
O Cursinho Popular da UNESP de Franca - Serviço de Extensão Universitária - é um
cursinho pré-vestibular gratuito, fundado em 1997 por alunos da Unesp de Franca. Tem como
finalidade prestar serviço à comunidade de Franca e região, atendendo àqueles que pretendem
se preparar para ingresso no nível superior de ensino e não dispõem de recursos financeiros
para custear os estudos.
O S.E.U. vem desempenhando um importante papel, registrando índices sempre
crescentes de aprovação em universidades de renome por todo o país e, principalmente,
servindo de espaço democrático para a fomentação da reflexão crítica e discussão de variados
temas do conhecimento, buscando a formação política de seus participantes.
Neste sentido, considerando as adaptações necessárias por conta da pandemia do
COVID-19, oferece 300 vagas para cursistas, sendo necessário aos candidatos passarem por
um Processo Seletivo, que consiste no preenchimento dos FORMULÁRIOS DE
INSCRIÇÃO segundo este edital.
Em sua organização formal, o S.E.U. conta com cerca de 70 membros do projeto,
divididos entre professores, monitores e colaboradores. O projeto também é representado e
organizado por mais 10 Coordenadores, bolsistas do projeto. O Cursinho Popular é
construído coletiva e democraticamente, assim as tarefas diárias do projeto são exercidas com
horizontalidade e participação de todos os seus idealizadores: educadores e educandos.
2. FUNCIONAMENTO
O Cursinho S.E.U dispõe atualmente de DUAS TURMAS, cada uma com um total de
150 cursistas. As aulas ocorrem no período DIURNO das 7h40min até 12h e no período
NOTURNO a partir das 19h às 22h30min, de maneira virtual pela plataforma Google
Classroom. O curso oferecido tem a duração de UM SEMESTRE (de março a agosto),
caracterizando-se como intensivo.
O corpo de professores e coordenadores é formado por estudantes da graduação da
UNESP que exercem trabalho voluntário ensinando as matérias do Ensino Médio voltadas
para o vestibular.
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3. INSCRIÇÕES
As inscrições para o processo seletivo do S.E.U. serão organizadas por ordem de
chegada, onde os primeiros 150 candidatos de cada turno serão matriculados
automaticamente. Os interessados devem se inscrever VIRTUALMENTE nos formulários a
serem divulgados nas redes sociais do Cursinho S.E.U, durante os dias 20 a 26 de fevereiro
de 2021.
Serão disponibilizados dois formulários, cada um referente a um turno de aulas. O
candidato deve se inscrever somente no turno de interesse, sendo diurno ou noturno, e
anexar foto legível dos seguintes documentos no espaço indicado:
-

Identidade (RG)
CPF
Comprovante de Matrícula no Terceiro Ano do Ensino Médio ou Comprovante de
Conclusão do Ensino Médio.

Todos os interessados em participar do Processo Seletivo do S.E.U. devem estar
cursando o 3° ano do Ensino Médio ou já ter concluído o mesmo, sendo OBRIGATÓRIA a
apresentação de documento que comprove esta informação. Não há limite de idade para
participar.
Todos os campos do formulário devem estar respondidos.
IMPORTANTE: O email informado deve ser obrigatoriamente do domínio gmail.com,
outros domínios serão desclassificados.
4. A SELEÇÃO
I.

II.

Os cursistas de 2020 têm prioridade no processo seletivo devido às
complicações do ano letivo. Estes terão datas exclusivas para efetuar sua
inscrição antes do formulário ser divulgado ao público geral.
Estudantes de escola pública também têm prioridade no processo seletivo,
portanto serão matriculados na frente dos alunos oriundos de escola particular,
sempre respeitando a ordem de chegada.
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III.

Aqueles que não forem matriculados estarão automaticamente na lista de
espera a ser organizada segundo critério de ordem de chegada e comprovação
de estudo em escola pública.

OBSERVAÇÃO: O candidato deve estar ciente de que o curso será oferecido somente via
internet, sem possibilidade de aulas presenciais, e assinalar no formulário que concorda com
esse termo. É de total responsabilidade do interessado que certifique ter meios de acessar as
aulas, como aparelhos tecnológicos e acesso à internet.
5. RESULTADO FINAL
A Lista Final dos cursistas MATRICULADOS no Processo Seletivo 2021 do
Cursinho Popular S.E.U. e a Lista de Espera serão divulgadas a partir do dia 05 de março de
2021 na página do Facebook.
Os aprovados devem conferir seus emails para acesso ao link que direciona ao
ambiente virtual de organização das aulas.
Os candidatos da lista de espera serão chamados posteriormente mediante a liberação
de vagas, e o contato destes será feito através de telefonema ou via WhatsApp.
6. O RECURSO
A(o) candidata(o) que considerar injusta a sua classificação poderá obter recurso para
que esta seja reavaliada, para isto, o mesmo deverá encaminhar suas considerações para o
email do Cursinho Popular S.E.U entre os dias 5, 6 e 7 de março.
7. MATRÍCULA E INÍCIO DAS AULAS
Os 150 classificados de cada turno serão automaticamente matriculados. As aulas
terão início no dia 15 de março de 2021 e o curso será encerrado no dia 07 de agosto de
2021.
Atenciosamente,
Coordenação Discente do Cursinho Popular S.E.U
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