
  

 

 

 

CONHEÇA O NOSSO PROJETO  
 

O MACVEST é um cursinho pré-vestibular, pertencente à Marie Curie Vestibulares, que 

oferece aulas gratuitas para jovens de baixa renda que desejam ingressar em uma 

universidade. As aulas são ministradas por professores voluntários (em sua maioria 

universitários da USP, Unisal e Unifatea) e ocorrem de segunda à sexta-feira, a partir 

das 18h, com término entre 21h e 22h30.  
Contamos com o apoio de mais de 30 educadores, dispostos a orientar e auxiliar os 

alunos no processo de preparação para o vestibular, além de um corpo administrativo 

preparado para fornecer toda estrutura e todo apoio psicológico que precisam.  

 

QUER SER UM ALUNO?  
 

Para ser um aluno MACVEST você precisará realizar o Vestibulinho, que é um processo 

composto por 4 etapas:  

 

 

Você pode realizar a inscrição online, clicando aqui. Nela, iremos coletar algumas 

informações pessoais para verificar se você se enquadra nos requisitos para ser nosso 

aluno. Além disso, haverá a opção de o candidato escolher se deseja realizar a entrega 

de documentos de forma online ou presencial. 

 

 

Inscrição 

Online 

Entrega de 

documentos online 

ou presencial  

Entrevista 

online ou 

presencial  

Realização da 

prova online 

 

https://www.mariecurievestibulares.com/vestibulinhomacvest


Lembre-se de que a inscrição online não garante sua validação na prova! Por isso, para 

confirmar a sua inscrição, você deverá realizar a entrega dos documentos (online ou 

presencial), que é uma das etapas mais importantes deste processo. Através dela, iremos 

confirmar todas as informações fornecidas na inscrição online e realizaremos a análise de 

renda. 

O CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

NO PRAZO ESTIPULADO ESTARÁ ELIMINADO DO PROCESSO! 

 

A próxima fase do nosso processo é a entrevista, porém nem todos os 

candidatos participarão desta etapa. Serão encaminhados para a entrevista os 

candidatos que realizaram a inscrição e apresentaram, de maneira correta, todos os 

documentos necessários.  

Para os candidatos que encaminharam os documentos de forma online, a 

entrevista será realizada também de forma remota, com o agendamento feito 

antecipadamente. Os candidatos serão comunicados via WhatsApp. 

Já no caso dos candidatos que entregaram os documentos presencialmente, a 

entrevista ocorrerá, também de maneira presencial, no mesmo dia da entrega dos 

documentos. 

 

O não comparecimento do candidato à entrevista também implica na sua 

eliminação.  

 

Após a confirmação da inscrição, da entrega dos documentos e da entrevista, 

você realizará a prova online, composta por 30 questões: 15 de Português e 15 de 

Matemática. Ao final deste manual você poderá conferir o que estudar.  

 

 

 

 

 

 

FIQUE LIGADO! AS INSCRIÇÕES 

ENCERRAM-SE ÀS 23H59MIN DO DIA 

19/02/2021 
 



CRONOGRAMA 

Período de inscrição e entrega de documentos online 25/01 a 19/02 

Entrega de documentos presencial 22/02 a 26/02 

Realização da prova online 27/02 (15h a 17h30) 

1ª Chamada (divulgada no site) 03/03 

Manifestação de Interesse (WhatsApp e Email) 03/03 a 05/03  

Início das atividades do Macvest 08/03 

Possíveis chamadas da lista de espera A partir de 08/03 

 

 

 

COMO SERÁ COMPOSTA A NOTA 
DO CANDIDATO? 

A nota final do candidato será composta pela nota da prova e pela análise de 

renda, sendo que a primeira corresponde a 35% e a segunda a 65% da nota final. 

  
 

 

 

 

 

 

 

      65% 

Análise de Renda 

35% 

Nota da prova 



QUAIS DOCUMENTOS SÃO 

OBRIGATÓRIOS TER EM MÃOS? 
 

➢ RG (cópia ou original) do candidato e de todas as pessoas que moram com ele. 

No caso de algum membro da família não possuir RG, será aceita a Certidão de 

Nascimento (cópia ou original).  

 

➢ Histórico Escolar, Comprovante de Conclusão do Ensino Médio ou  

Comprovante/Declaração de Matrícula descrita pela Escola, para aqueles que ainda 

não concluíram o ensino médio.  

Todos os documentos acima podem ser solicitados na secretaria da escola. No 

caso de o aluno ser estudante de escola particular, é necessário ter em mãos o 

comprovante de pagamento da mensalidade; 

 

➢ Comprovante de renda de todos os moradores da casa (Holerite, 

Contracheque, Declaração de Trabalhador Autônomo, Pensão Alimentícia, Extrato de 

Benefício do INSS, Aposentadoria, Declaração de Trabalhador Informal); 

 

 

Obs1: caso o candidato(a) receba Auxílio de Terceiros, é necessário fazer uma 

Declaração do devido auxílio. 

Obs2: no formulário de inscrição será disponibilizado um modelo de Declaração de 

Trabalhador Autônomo, um de Declaração de Trabalhador Informal e um de 

Declaração de Auxílio de Terceiro (Pensão, Bolsa Família, Auxílio Emergencial...). 

 

➢ Carteira de Trabalho (cópia ou original): Página que contém a foto, a 

identificação civil, o último registro e a folha, em branco, seguinte ao último 

registro) de todos os maiores de 18 anos da casa; 

 

➢ Comprovante de endereço atual. 

 



QUANDO ENTREGAR A 

DOCUMENTAÇÃO? 
 

 Entrega dos documentos online: haverá uma aba dentro do formulário de inscrição 

com as opções:  

 

1. Quero entregar meus documentos de maneira online. 

2. Quero entregar meus documentos presencialmente. 

 

 Ao optar pela 1ª opção, o candidato será redirecionado para uma outra página, em 

que será explicado como anexar os arquivos e haverá campos para anexação. Em caso 

de problemas, também será informado o contato de pessoas para auxiliar os 

candidatos no processo. 

 

Entrega dos documentos presencialmente: os candidatos deverão levar os documentos 

acima (ou cópia deles, caso prefira), no período e local abaixo. Os candidatos serão 

separados por dia e horário, que serão comunicados por WhatsApp e Email. 

 

Data: de 22/02/2021 à 26/02/2021, entre 10h00 e 20h00 

 

 

 

SOBRE A PROVA 

A prova será realizada no dia 27/02/2021, com duração de 2h00 na plataforma da 

“Eduqo”. 

A PROVA TERÁ INÍCIO PONTUALMENTE ÀS 15h00 E SERÁ 

ENCERRADA ÀS 17h00 

ONDE? 

                UNISAL 

(R. Dom Bosco, 284 - Centro, Lorena)  

 



Como a realização da prova será de forma online, poderão surgir imprevistos e 

problemas durante a sua execução. Por isso, se você realizou a inscrição, a entrega 

de documentos e a entrevista corretamente, adicionaremos você em um grupo de 

WhatsApp chamado “Suporte Vestibulinho 2021”. Lá, você poderá se comunicar 

diretamente com os voluntários responsáveis pelo Vestibulinho, caso tenha 

problemas de conexão e/ou com a plataforma.  

Lembrando que, dúvidas quanto às questões da prova, não serão respondidas. 

Será publicado no site um vídeo que explicará como acessar a prova, o link do 

vídeo também será enviado no Email e WhatsApp do candidato. 

Atenção: Haverá uma nota de corte estipulada pela Comissão do Vestibulinho. 

Logo, o candidato que atingir uma pontuação igual ou maior que essa nota de 

corte, estará automaticamente com a etapa “Prova” finalizada. 

 

 O QUE ESTUDAR? 
Para Matemática, o candidato deverá ser capaz de:  

Estabelecer relações entre diferentes unidades de medida;  

Realizar operações básicas com frações;  

Realizar operações básicas de radiciação e potenciação;  

Compreender noções básicas de área e perímetro da geometria plana;  

Utilizar informações expressas em forma de porcentagem como recurso para 

a construção de argumentação;  

Identificar leis matemáticas que expressem a relação de dependência entre 

duas grandezas;  

Resolver problemas com dados apresentados em forma de tabela simples ou 

gráfico;  

 



 



 

 

 

 

 


 


 



 

Resolver situação-problema com números naturais, inteiros ou racionais 

envolvendo significados da adição, subtração, multiplicação ou divisão;  

 

Resolver situação-problema por meio de equações do primeiro e segundo 

grau;  

Resolver situação-problema que envolva noções geométricas (ângulo, 

paralelismo, perpendicularismo).  

 

Para Português, o candidato deverá ser capaz de:  

Reconhecer as linguagens como elementos integradores dos sistemas de 

comunicação e construir uma consciência crítica sobre os usos que se fazem 

delas;  

 

Verificar na composição das palavras os sentidos implícitos em afixos, 

sufixos, radicais, desinências;  

Reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social e as variedades da 

língua portuguesa, procurando combater o preconceito linguístico;  

 

Identificar a relação semântica entre palavras de diferentes classes e o tema 

de um texto;  

Identificar, em textos de diferentes gêneros, as variedades linguísticas 

sociais, regionais e de registro (situações de formalidade e coloquialidade);  

Identificar recursos verbais e não-verbais na organização de um texto;  

Identificar em textos as marcas de valores e intenções que expressam 



 
 



 


 



 



 


 



 


 


 

 



interesses políticos, ideológicos e econômicos;  

Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como 

elementos de caracterização dos sistemas de comunicação (informativo, 

publicitário, artístico e de entretenimento);  

Reconhecer em textos os procedimentos de persuasão utilizados pelo autor. 

Comparar interpretações de um mesmo fato em diferentes textos.  

 

SOBRE AS VAGAS 
O cursinho pré-vestibular Marie Curie Vestibulares ofertará 80 vagas para alunos em 

2021. 

 

MATRÍCULA  
 

Os candidatos convocados para a matrícula serão comunicados, primeiramente, via 

E-mail. No caso de o candidato não possuir e-mail ou tiver problemas em acessá-lo, 

enviaremos a convocação via WhatsApp. Além disso, será publicada uma lista oficial 

de aprovados no site da Marie Curie Vestibulares (www.mariecurievestibulares.com). 

Para ser efetivamente matriculado, você deverá preencher um formulário online, 

manifestando interesse.  

OBS: Este formulário será enviado via E-mail e WhatsApp, juntamente com o 

comunicado sobre a convocação para matrícula.  

O candidato que não preencher o formulário, perde o direito à vaga.  

NÃO HAVERÁ MATRÍCULA PRESENCIAL. 

LISTA DE ESPERA 

Os candidatos que não forem aprovados em 1a chamada deverão ficar atentos 

às listas de espera disponibilizadas no site oficial da Marie Curie Vestibulares 

(www.mariecurievestibulares.com), pois as vagas não preenchidas ou de desistência 



 



 

http://www.mariecurievestibulares.com/
http://www.mariecurievestibulares.com/


serão realocadas para aos candidatos seguintes em pontuação. A notificação de 

possíveis listas de espera ocorrerá na semana do dia 08/03/2021.  

  RESULTADO  
O resultado da 1ª chamada será divulgado dia 03/03/2021, através da página oficial 

do cursinho (www.mariecurievestibulares.com) O gabarito da prova será publicado 

no site do cursinho e no grupo de WhatsApp “Suporte Vestibulinho 2021” no dia 

27/02/2021. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Excepcionalmente este ano, devido a pandemia do Covid-19, ministraremos as aulas 

de maneira Online, até que se possa retornar as atividades normalmente conforme 

orientações dos órgãos governamentais; 

A prestação de informações falsas, incorretas ou incompletas na inscrição, implicará a 

exclusão do candidato, não cabendo nenhum recurso administrativo;  

Durante o ano letivo, a diretoria MACVEST poderá vetar a matrícula de alunos que 

estejam prejudicando o andamento do curso, ou que não se encaixem no perfil 

socioeconômico que o cursinho busca alcançar;  

As informações prestadas pelos candidatos ficarão sujeitas ao art.299 do Código 

Penal Brasileiro, Lei 2848/40:  

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração 

que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração 

falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 

direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: “Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) 

anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 

(três) anos, e multa, se o documento é particular”.  
Lorena, 19 de janeiro de 2021 

 

 

Presidente da Associação Marie Curie Vestibulares 

http://www.mariecurievestibulares.com/

