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Quem somos?
O Cursinho Popular EACH-USP é uma entidade estudantil e associação
civil sem fins lucrativos, que surgiu em 2015 e está localizado em
Ermelino Matarazzo dentro do campus Leste da Universidade de São
Paulo, a EACH-USP.
Temos como objetivo fornecer maiores chances de ingresso no ensino
universitário público a estudantes que encontram-se em estado de
vulnerabilidade social, sobretudo os estudantes da Zona Leste de São
Paulo. Isto por meio do ensino gratuito de conteúdos abordados nos
principais vestibulares, de maneira inovadora e complementar à
formação cidadã.
Nós acreditamos no poder transformador da educação, trabalhando para
que todos e todas tenham as mesmas chances de ingressar no ensino
superior, preparando nossos alunos e alunas para a realização dos
principais vestibulares do país.
Sendo completamente
gratuito, o cursinho funciona
com o trabalho voluntário de
seus professores (as) e
plantonistas, além da equipe
administrativa.
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Calendário do
Processo Seletivo
21/01 a 14/02

Período de inscrição, envio dos
documentos e carta de motivação
1ª chamada

02/03
03, 04, 05/03

Manifestação de interesse

08/03

Primeiro dia de aula

19/03

2ª chamada

Ficou com alguma dúvida?
Leia o edital:

(Basta clicar no ícone para acessar)
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Sobre as aulas
O cursinho é gratuito?
Sim, não há cobrança de qualquer taxa para inscrição, matrícula ou
frequência às aulas ou qualquer outra para utilização dos serviços
educacionais do CPE-USP - todas as ações do Cursinho Popular
EACH-USP são GRATUITAS.

As aulas serão exclusivamente online?
Sim, devido à pandemia as aulas irão acontecer de forma
exclusivamente online por meio do Google Meet, isso até que a
situação se normalize. Todos os alunos e alunas irão continuar
recebendo apoio da equipe do Cursinho, ainda que à distância.

Poderei ir assistir às aulas presencialmente
quando a quarentena acabar?
Sim, quando a situação se normalizar e a USP - Universidade de São
Paulo liberar o retorno das atividades presenciais no campus.

Que tipo de material de apoio será oferecido?
Os estudantes do Cursinho contam com o apoio do material semi
extensivo Drummond do Anglo. As alunas e alunos contarão
também com duas redações corrigidas por mês, simulados de
diagnóstico do material oferecido, além de simulados individuais
para o ENEM, FUVEST e outros vestibulares.
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Sobre as vagas e turmas
Quantas vagas serão concorridas?

Vespertino: 65 vagas
Noturno: 70 vagas
Quais são os horários?

Vespertino: 14h00 às 18h45
Noturno: 19h00 às 22h45
Quais são as disciplinas oferecidas?
Biologia Celular e Geral, Física Óptica, Elétrica e Geral, Geografia
Física e Humana, Gramática, História do Brasil e Geral, Inglês,
Literatura, Matemática (Álgebra e Geometria), Química
Orgânica e Geral, Redação.

AS AULAS ACONTECERÃO ONLINE POR MEIO DO
GOOGLE MEET.
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Sobre os plantões
São oferecidos plantões de dúvidas?
Sim, isso para que todos os estudantes possam sanar suas
principais dúvidas e realizar exercícios extras para fixar os
conteúdos.

Quais são os horários?

Vespertino: 13h00 às 14h00
Noturno: 18h00 às 19h00
Quais são as disciplinas oferecidas nos plantões?
Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia, História,
Gramática, Inglês, Literatura e Redação.

RELEMBRANDO QUE REALIZAMOS SIMULADOS
DURANTE OS FINS DE SEMANA!
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Como funciona o
Processo Seletivo
Inscrição

Envio dos
documentos

Carta de
motivação

Carta de motivação
A carta de motivação deve conter entre 150 e
400 palavras, e conter os seguintes aspectos:
Relação com o EAD
(Ensino à distância)

Você tem facilidade de aprender em meios digitais? Você tem
acesso e disponibilidade para acompanhar aulas online? Você está
disposto(a) a mudar sua forma de estudar para estudar à distância?

Motivação para entrar no
cursinho pré-universitário

Qual sua relação com a educação popular? Por que você
quer entrar em um cursinho pré-universitário?

Relação com a Zona Leste

Qual a sua relação com a Zona Leste?

Contribuição para o bairro

Qual contribuição você gostaria de trazer para o seu
bairro e como a sua formação universitária estaria
alinhada a isso?
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Avaliação socioeconômica
Os critérios para classificação e
composição da pontuação são:
Estudar o ensino fundamental completo em escola pública - 4 pontos
Estudar a maior parte do ensino fundamental em escola pública - 3 pontos
Estudar o ensino médio completo em escola pública - 6 pontos
Estudar o ensino médio completo em escola pública (ETEC) - 4 pontos
Morar nas cidades de Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano,
Mogi das Cruzes, São Miguel, Itaim Paulista e Guarulhos - 9 pontos;
Morar nos bairros do Keralux, Vila Guaraciaba, Vila Císper, Jardim Nova
Tereza e Vila Nova Teresa- 13 pontos;
Ser filha(o) ou neta(o) de trabalhadoras(es) terceirizadas(os) da EACH–USP 7 pontos;
Já se inscreveu em algum processo seletivo do Cursinho Popular EACH-USP
- 2 pontos;
Ter estudado no Cursinho Popular EACH–USP entre 2016 e 2019 - 5 pontos;
Ter estudado no Cursinho Popular EACH-USP em 2020 - 10 pontos;
Se inscreveu em algum dos vestibulares em 2020 (FUVEST, VUNESP,
COMVEST e ENEM) - 5 pontos.

8

Processo Seletivo de Estudantes 2021/1

Sobre a renda
Até 0,5 salário mínimo

12 pontos

De 0,5 a 1 salário mínimo

11 pontos

De 1 a 2 salários mínimos

10 pontos

De 2 a 3 salários mínimos

9 pontos

Cotas

70% 5%
das vagas são reservadas para
PPI (pretos, pardos e indígenas)

ampla concorrência

trans

das vagas são reservadas para
pessoas transexuais

pretos, pardos e indígenas
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Documentos necessários
1. Cópia do RG do candidato;
2. Cópia do RG de todos que moram na residência;
3. Cópia do CPF do candidato;
4. Cópia do CPF de todos que moram na residência;
5. Cópia da Declaração Escolar ou Histórico Escolar Completo;
6. Cópia do Comprovante de Endereço;
7. Cópia do Comprovante de Renda Familiar de cada um dos
integrantes que compõem o núcleo familiar;
8. Para filhas(os) e netas(os) de funcionárias(os) terceirizadas(os) da
EACH–USP:
Comprovante de vínculo empregatício com a empresa
terceirizada que atua na EACH–USP (carteira de trabalho,
declaração da empresa contratante), além do RG da(o)
filha(o) ou neta(o);
9. Comprovante de inscrição nos vestibulares FUVEST,
VUNESP, COMVEST e ENEM em 2020 (caso aplicável).
Prazo para envio: 21/01 a 14/02
Para informações mais detalhadas, vide edital!

Processo Seletivo de Estudantes 2021/1

10

Digitalizando os documentos
Para a realização da primeira fase do nosso PS será necessário o
envio dos documentos, mas você sabe como fazer isso?
Pensando nas possíveis dificuldades, nossa equipe preparou
alguns tutoriais de como fazer a digitalização e a união de
documentos em PDF, tanto pelo celular como pelo computador.
GOOGLE DRIVE
Você pode digitalizar documentos de forma simples com esse
app do Google, clique no ícone para acessar o tutorial!

CAMSCANNER
Você pode digitalizar documentos de forma simples com o
CamScanner, clique no ícone para acessar o tutorial!

UNA PDFS DE FORMA SIMPLES!
Junte várias imagens em um arquivo de PDF de
forma fácil, sem baixar nenhum app ou site.
Veja o tutorial!
I LOVE PDF
Una, altere a ordem e edite PDFs neste
site, clique para acessar!

Processo Seletivo de Estudantes 2021/1

Dúvidas frequentes
PROCESSO SELETIVO
- Quais são os pré-requisitos?
Ser morador (a) do estado de São Paulo e ter acesso à
internet.
- Quem pode se inscrever?
Todos (as) aqueles (as) com o Ensino Médio completo de
qualquer ano de conclusão ou idade e estudantes do 3° (terceiro)
ano do Ensino Médio regular ou Ensino Médio supletivo que
estejam regularmente matriculados no ano de 2021.
- Quantas chamadas têm no processo seletivo?
Serão realizadas quantas chamadas forem necessárias a fim
de que sejam preenchidas todas as vagas!
- Como sei se estou inscrito?
Logo após a inscrição uma mensagem de confirmação será
enviada para o seu email.
- Não conseguirei enviar o documento de um parente, o
que eu faço?
Finalize sua inscrição pelo formulário online, depois entre em
contato com a equipe do Cursinho pelo email ou Facebook
para que possamos acompanhar sua situação.

11

Processo Seletivo de Estudantes 2021/1

12

Dúvidas frequentes
PROCESSO SELETIVO
- A certidão de nascimento pode substituir o RG, caso
eu não possua/tenha perdido?
Caso você não tenha um RG ou tenha perdido ele, você
pode utilizar sua Certidão de Nascimento para comprovar
sua documentação.

DIREITOS
- Os estudantes de cursinhos populares têm direito ao
passe-livre e à meia-entrada?
Os estudantes não têm direito ao passe-livre e nem à meiaentrada.😔
- Os estudantes recebem algum auxílio do Cursinho?
O Cursinho Popular EACH-USP não recebe nenhum repasse
financeiro da universidade, deste modo não é possível
fornecer auxílios de passagem e/ou permanência aos
nossos alunos e alunas.
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Quer falar
com a gente?
Você pode encontrar as principais
respostas para as suas dúvidas no Edital!
Caso sua dúvida persista, fale conosco por um dos meios
abaixo:

facebook.com/CursinhoPopularEACH/
instagram.com/cursinhoeachusp/
m.me/CursinhoPopularEACH
processo-seletivo@cursinhoeach.com.br

