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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

Aplicação da prova online

30/01 a 12/02 Período de inscrição e envio dos 
documentos

11/02 ou 18/02 Envio das orientações para realização
da prova e do login de acesso

12 e 13/02 ou
19 e 20/02

14/03 1° Chamada

21 e 22/03 Confirmação de matrícula

01/04 2° Chamada

02/04 e 03/04 Confirmação de matrícula da 2°
chamada
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Sobre as
vagas e
turmas

Quantas vagas serão
concorridas?

Quais são os horários?

Noturno: 60 vagas

Vespertino: 14h00 às 18h45

Vespertino: 60 vagas

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.
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Cotas do Processo Seletivo

Avaliação

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

Saiba mais no edital

70%
ampla concorrência

análise socioeconômica prova

pretos, pardos e indígenas

Sobre a Prova

A prova será realizada em duas datas, a escolha da pessoa candidata,
sendo elas nos dias 12 e 13 de fevereiro ou 19 e 20 de feveiro

Serão 50 (cinquenta) questões no formato múltipla
escolha distribuídas no total máximo de 3h (três horas) de

realização.

30%70%
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Pessoas trans recebem acréscimo à pontuação na avaliação socioeconômica

http://bit.ly/EditalPSEstudantes2022


Documentos

Comprovantes de renda e de endereço devem ser de
no mínimo três meses (A partir de novembro/2021)

 RG  da pessoa candidata e de todas que moram na residência;
 CPF da pessoa candidata e de todas que moram na residência;
Declaração escolar ou histórico escolar;
Comprovante de endereço (conta de luz, de água, gás, internet,
contrato de aluguel; carnê do imposto de renda e/ou IPTU)
 Comprovante de renda de todos os familiares maiores de 13
anos, podendo ser:

Comprovante de inscrição nos vestibulares FUVEST, VUNESP,
COMVEST e ENEM em 2021 (caso aplicável) contendo sua
identificação.
Para as(os) funcionárias(os) terceirizadas(os) da EACH–USP,
suas(seus) filhas(os) ou netas(os), admite–se o envio do
documento que comprove o vínculo empregatício com a
empresa terceirizada que atua no campus (carteira de trabalho,
digital ou física, ou declaração da empresa contratante), além da
certidão de nascimento da(o) filha(o) ou neta(o);
Comprovante de vacinação da Covid-19.

Holerite ou carteira de trabalho digital ou física (devendo ser apresentadas as folhas
de qualificação civil, folha do último registro e folha da última alteração de salário)
ou extrato bancário do benefício (para aposentados, pensionistas, BPC, Bolsa–
Família ou similar) ou extrato de conta corrente, ou declaração de renda para
autônomos (Modelo 1 no edital), ou declaração de desemprego (Modelo 5 no edital)
ou a folha de resumo do CADúnico ou o histórico de crédito do INSS.
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Para a sua participação no nosso Processo Seletivo 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.
Clique nos ícones para acessar!

Digitalizando
os documentos

GOOGLE DRIVE
Você pode digitalizar documentos de forma simples com esse
app do Google, clique no ícone para acessar o tutorial!

CAMSCANNER
Você também 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!
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https://drive.google.com/file/d/1UUyUDsOr5aGy4BfgUYRvKwSXp4V59TmD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wsPAUvkcJQY-lDatEviTzdS2_DFxez7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MucsXCGsRbE48327OY5z2PGzg5NJUDVm/view?usp=sharing
https://www.ilovepdf.com/pt/juntar_pdf


Check-List de
documentos

bit.ly/CheckListDocumentosCPE

Para que você possa ser organizar no momento de separar a
documentação para a inscrição, nossa equipe preparou um
CheckList de Documentos. 

Nela você poderá marcar os documentos que já tem em mãos e se
atentar aos pendentes. Para acessar, bastar clicar abaixo:
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Sobre as aulas

Que tipo de material de apoio será oferecido?
Os estudantes do Cursinho contam com o apoio do material
semi extensivo 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.

Onde a aulas ocorrerão?

Há possibilidade das aulas voltarem a ser online?

As aulas ocorrerão presencialmente na Escola de Artes, Ciências e
Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP).
Endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Ermelino Matarazzo, São
Paulo - SP, 03828-000.

Sim. Devido ao cenário da pandemia do COVID-19 e dependendo
da decisão da Universidade de São Paulo, as aulas poderão voltar
para o formato online a qualquer momento
Nesse caso de retomada das aulas online, elas serão realizadas
pela plataforma Google Meet.

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.
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Sobre os plantões

Quais são os horários?

Vespertino: 13h00 às 14h00

Noturno: 18h00 às 19h00

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 as disciplinas oferecidas nos plantões?

EIXO DISCIPLINAS

PLANTÃO DE
HUMANIDADES

Geografia política e
história

LÍNGUA 
PORTUGUESA

Gramática, Literatura e
Redação

CIÊNCIAS DA
 NATUREZA

Biologia e Geografia
 física

FÍSICA Física

MATEMÁTICA Matemática
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Dúvidas frequentes
PROCESSO SELETIVO

- Quais são os pré-requisitos?
Morar no estado de São Paulo e ter acesso à internet

- Quem pode se inscrever?
Quem tiver 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 2022.

- 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 e-mail.

- Não tenho um dos documentos exigidos, o que eu faço?
Neste caso, entre em contato com a equipe do CPE explicando
qual documento que lhe falta e a razão de não tê-lo, para que
assim possamos tentar lhe passar orientações.  
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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.

 - É seguro entregar meus documentos ao Cursinho?

Sim. O cursinho se compromete por meio da LGPD (Lei
Geral de Proteção de Dados), a não utilizar ou divulgar
informações dos estudantes sem o consentimento dos
mesmos. 

- O Cursinho EACH irá fornecer EPIs?
Infelizmente o CPE ainda não conseguirá fornecer EPIs
nesses primeiros meses de aula, entretanto estamos nos
esforçando para que ao longo do ano todo o nosso corpo
administrativo, docente e discente receba as EPIs.
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15. Quer falar 
com a gente? 
Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato
conosco por estes meios:

facebook.com/CursinhoPopularEACH/

instagram.com/cursinhoeachusp/

m.me/CursinhoPopularEACH

processo-seletivo@cursinhoeach.com.br

Clique e acesse o nosso grupo de dúvidas
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http://bit.ly/GrupoDuvidasTurmas2022
http://facebook.com/CursinhoPopularEACH/
http://instagram.com/cursinhoeachusp/
https://m.me/CursinhoPopularEACH
http://bit.ly/354RnMJ

