
MANUAL
DO

CANDIDATE

INSCRIÇÕES
ABERTAS!!!

INSCRIÇÕES
ABERTAS!!!

DE 11/06 
Até

03/07
VAGAS LIMITADAS!!

INSCRIÇÕES AQUIINSCRIÇÕES AQUI

cursinhoclaricelispector@usp.br

cursinhocpcl

Universidade de São Paulo
Campus Butantã

MANUAL
DO

CANDIDATE



facebook.com/cursinhocpcl

cursinhoclaricelispector@usp.br

cursinhocpcl

olá!
INTRODUÇÃO

TODA A COMUNICAÇÃO DOS CANDIDATES COM O CURSINHO
PODERÁ SER FEITA ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS.

A leitura atenta desse documento é muito importante, pois irá
solucionar grande parte das dúvidas dos candidates e oferecer todas as
informações necessárias para a participação no presente processo
seletivo.

O CPCL é completamente gratuito para es alunes. Não há,
em nenhum momento, a cobrança de taxas de inscrição
no processo seletivo, matrícula no cursinho ou
mensalidades de manutenção da inscrição de alune. 

Além disso, toda nossa equipe administrativa,
assim como es educadores, atuam como
VOLUNTÁRIOS, não recebendo, portanto,
remuneração financeira de qualquer espécie em
troca dos serviços prestados em nome do cursinho.
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Esse manual visa orientar os candidates às vagas de estudante da
turma presencial do CURSINHO POPULAR CLARICE LISPECTOR (CPCL)
no segundo semestre do ano letivo de 2022.



O CPCL tem como principal objetivo DEMOCRATIZAR O ACESSO ÀS
UNIVERSIDADES por meio da preparação para o vestibular de alunes
que dependam exclusivamente do sistema público de ensino.

O Cursinho Popular Clarice Lispector foi fundado em
dezembro de 2016 por estudantes do curso superior
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da
Universidade de São Paulo.

Dessa forma, o objetivo do cursinho é a
promoção de atividades que estimulem a
construção de um espírito crítico pelos alunes,
além de aulas e plantões de  dúvidas que
abordem os temas cobrados nos principais
vestibulares brasileiros.

A organização do cursinho é voltada para a saúde do corpo e da mente
de nossos alunes e voluntários, a valorização dos conhecimentos e
para a não-objetificação de indivíduos em relação à aprovação do
vestibular.

QUEM SOMOS breve histórico do cpcl

Portanto, nosso público alvo é o grupo de jovens e adultos que se
encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, seja por
questões materiais ou por quaisquer outros tipos de discriminação que
venham a ser vítimas. 
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O PAPEL POLÍTICO DA
EDUCAÇÃO POPULAR
Embora a Educação Popular tenha surgido
antes no contexto latino-americano ela
ganhou força nos anos 1960, como forma de
resistência às Ditaduras Militares.
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No Brasil, Paulo Freire foi um dos principais disseminadores da
Educação Popular, com sua PEDAGOGIA LIBERTADORA.

No atual momento político, em que as instituições democráticas estão
em constante ameaça por parte de agentes políticos e econômicos, em
que os conflitos com base no preconceito e na discriminação
reverberam nos meios virtuais e sociais, a Educação Popular torna-se
ainda mais importante, como forma de atuação democrática.

https://educacaointegral.org.br/reportagens/ditadura-legou-educacao-precarizada-privatizada-anti-democratica/
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Nesse sentido, a atuação dos cursinhos popu-
lares assume um significado emancipador
expandido. Não podemos nos privar do primeiro
objetivo, que é o ingresso dos estudantes em
Universidades públicas ou privadas - por meio
de bolsas de estudo - conferindo assim um
aspecto de aquisição dos saberes formais, mas
também assume um papel de aquisição e
partilha dos saberes culturais, que busca aliviar
o mal-estar causado pelas desigualdades
sociais, causadora dos grandes problemas
enfrentados na educação escolar tradicional. 

Esse efeito se expande para alunes, professores e coordenadores
envolvidos com o cursinho popular, que lutam por sua efetivação. No
cursinho popular saberes e vivências se misturam em uma complexa
rede de possibilidades de transformação, superação de necessidades e
formação de consciência crítica. Sendo assim, o segundo objetivo, mas
não menos importante, é a emancipação do indivíduo.

A EDUCAÇÃO POPULAR COMPREENDE TODO E QUALQUER
SER HUMANO COMO PRODUTOR DE CONHECIMENTO,
RECONHECE QUE O CONTEXTO DE CADA ESTUDANTE
IMPORTA, E RESPEITA A CULTURA, OS CONHECIMENTOS
POPULARES, OS VALORES E HABILIDADES INDIVIDUAIS QUE
TODOS TRAZEM CONSIGO.



PROCESSO SELETIVO PARA O CPCL

As inscrições para o processo seletivo de alunes do segundo semestre
de 2022 serão realizadas on-line, via formulário Google Forms disponível
clicando aqui.
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Poderão se inscrever no processo seletivo de novos alunes do CPCL
candidates menores ou maiores de idade, que estejam prioritariamente -
mas não exclusivamente - no 3° ano do Ensino Médio, em Escola
Pública regular ou na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Não há limite de idade para concorrer às vagas no Cursinho Popular
Clarice Lispector.

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
primeira etapa: inscrições online

*  (término às 23:59 do dia 03/07/2022)

As inscrições permanecerão abertas de
11/06/2022 até 03/07/2022 e não haverá a
possibilidade de inscrições após esse
período. Essa primeira etapa é eliminatória e
classificatória dos candidates, portanto, o
não preenchimento do formulário no prazo 

*

ou você pode scanear este QR Code:

acarretará na não participação do processo seletivo. 

https://forms.gle/bF3hVJT6zkdgtPoj8
https://forms.gle/Qh4xS6Y6LBCCDSef9
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A não comprovação de alguma informação solicitada, bem como a
não apresentação dos documentos acima, sem a devida justi-
ficativa a ser analisada pela equipe administrativa do cursinho,
poderá resultar na exclusão do processo seletivo.

Foto do documento oficial de identificação com foto
(RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte);

Comprovante do Ensino Fundamental
serão priorizades alunes que estudaram em escolas públicas.

Comprovante do Ensino Médio do 1° e 2° ano
somente serão aceites alunes que estudaram em escolas públicas. alunes bolsistas em escolas da rede
privada não serão aceites.

Comprovante de matrícula na escola atual
serão priorizades alunes que estudaram em escolas públicas
alunes bolsistas em escolas da rede privada não serão aceites.

Comprovante de vacinação contra Covid-19
esquema vacinal completo - ou seja, a dose de reforço é necessária.

Caso o candidate seja menor de 18 anos:
pais ou responsáveis deverão fazer uma declaração de próprio punho autorizando o candidate a
frequentar as aulas no Cursinho Popular Clarice Lispector

(seguir o modelo do Anexo 1 ao fim desse edital)

Após a verificação dos documentos listados a inscrição estará efetivada.

O formulário on-line consiste em uma série de perguntas relacionadas aos
critérios de seleção, descritos adiante. Para cada pergunta são atribuídos
pontos, segundo as respostas do candidate e nossos critérios de seleção e
desempate que visam priorizar candidates que apresentarem maior nível de
vulnerabilidade socioeconômica.
Dessa forma, es candidates com maior número de pontos serão chamados
para o encontro inaugural no Cursinho Popular Clarice Lispector.



Após o término das inscrições, a equipe administrativa do
cursinho entrará em contato via WhatsApp ou e-mail - para
aqueles que não possuírem WhatsApp - com os candidates,
confirmando o interesse dos mesmos na matrícula.
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ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
segunda etapa: aula inaugural

No dia 25/07/2022, segunda-feira, às
14h30, haverá a apresentação da aula
inaugural. O não comparecimento por parte
do candidate na data implica na sua
exclusão do processo seletivo, caso a sua
falta não seja justificada previamente para
a coordenação do cursinho por e-mail.

No encontro inaugural os alunes serão apresentados à Coordenação do
Cursinho Popular Clarice Lispector e aos educadores que estiverem
presentes. Os alunes também serão apresentados às regras básicas
que norteiam o cursinho.
Pais e responsáveis estão convidades e serão muito bem-vindes a
participar deste primeiro encontro.

25 de julho
14h30min

Assim, caso o candidate não compareça ou não justifique a ausência,
não será matriculado no cursinho e não terá acesso aos materiais.
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As aulas desta turma serão presenciais, com aulas
concentradas nas dependências da Universidade de São
Paulo (USP). A localização específica será informada
antes do início das aulas.

* Plantões e atividades extracurriculares, oferecidos no perío-
do da tarde, serão combinados ao longo do semestre.

AULAS E TURMAS

As aulas ocorrerão de SEGUNDA A SEXTA, das 14h30min às 19h com
a seguinte disposição:

AULA 01: 14h30 - 15h20

AULA 02: 15h20 - 16h10

AULA 03: 16h30 - 17h20

AULA 04: 17h20 - 18h10

AULA 05: 18h10 - 19h

INTERVALO: 16h10- 16h30

*

Aos estudantes selecionados, haverá liberação de acesso à plataforma
Google Sala de Aula (Classroom). 

A cada semana será feita uma avaliação do controle de frequência às
aulas, para que se observe a abertura de novas vagas remanescentes.
Em caso de dificuldades para o acompanhamento das aulas, o estudan-
te deverá entrar em contato com a coordenação, que buscará junto a 
 elu, alternativas viáveis para contornar a dificuldade apresentada.



CASO O CANDIDATE SEJA SELECIONADO, PEDIMOS
QUE RESPONDA À MENSAGEM
ENVIADA, CONFIRMANDO SEU
INTERESSE EM FAZER PARTE
DO CURSINHO COMO ALUNE
DO SEGUNDO SEMESTRE
DE 2022.

HAVERÁ OUTRAS CHAMADAS
PARA VAGAS
REMANESCENTES. 

O resultado da primeira chamada deste processo seletivo será
comunicado por WhatsApp - ou por e-mail para quem não
possuir WhatsApp - aos candidates no dia
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RESULTADO

10/07
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A seleção de candidates é baseada nos seguintes critérios, os quais
são utilizados para se obter uma classificação dos candidates.
A fim de democratizar o acesso aos cursinhos populares, o Cursinho
Popular Clarice Lispector possui: 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

cotas raciais e sociais
Reserva mínima de 60% das vagas do processo seletivo de alunes para
candidates que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas (PPIs)
durante o processo de inscrição, de acordo com a classificação do
IBGE, além de algumas vagas reservadas para aqueles autodeclarades
transgêneres.

O SISTEMA DE COTAS RACIAIS E SOCIAIS É APLICADO DURANTE
TODO O PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATES.

pessoas que estejam cursando o 3° ano do Ensino Médio em
escolas preferencialmente próximas à USP
Dada a permanência do quadro pandêmico, estamos selecionando
prioritariamente - mas não de forma exclusiva - alunes que estejam
cursando o 3° ano do Ensino Médio em escolas próximas às
dependências do campus Butantã, onde se localiza a Cidade
Universitária Armando Salles de Oliveira.
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alunes de escola pública

Prioriza-se primeiramente pessoas que tenham estudado durante todo o
currículo escolar em colégios públicos estaduais e municipais. É requerida a
apresentação de documento que comprove tal formação, tanto do ensino
fundamental quanto do ensino médio.

Em seguida, prioriza-se quem tenha estudado em escolas públicas como
ETECs (Escolas Técnicas Estaduais), Institutos Federais e Escolas Militares.
Isso ocorre por entendermos que alunes destas redes tiveram acesso a um
ensino de qualidade superior ao oferecido em escolas públicas tradicionais. 

situação socioeconômica
Prioriza-se pessoas de baixa renda. Essa condição, junto à escola de
formação, representam os critérios de maior peso na seleção.

ex-estudantes do CPCL
Alunes que tenham participado do CPCL em anos anteriores poderão
receber um bônus na pontuação da classificação da seleção. Este bônus é
concedido a partir de uma análise feita pela coordenação e tem como
critério a frequência de presença do candidate nas aulas ministradas no ano
em que foi alune. A coordenação do Cursinho se reserva ao direito de
conceder ou não o bônus de acordo com a situação de cada candidate

Não será permitida a transferência des alunes das turmas on-line para a
turma presencial em 2022. 



O não cumprimento das instruções e exigências
contidas neste Edital, bem como a realização de
comentários ou posturas homofóbicas, racistas
ou preconceituosas de qualquer espécie, levará
à desclassificação sumária do candidate do
presente processo seletivo.
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DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos neste edital serão
devidamente avaliados e analisados pela
Coordenação do Cursinho Popular Clarice
Lispector, que então tomará as decisões
relacionadas a eles.

A Coordenação do Cursinho Popular Clarice
Lispector se reserva o direito de realizar
alterações nas disposições apresentadas
neste Edital conforme julgar necessário e
sem aviso prévio.



ANEXOS
A Coordenação do CPCL pede que seja anexada ao formulário de inscrição a
foto de uma declaração de próprio punho autorizando o estudante menor de
idade a participar do Cursinho Popular Clarice Lispector, de acordo com o
modelo a seguir.

 AUTORIZAÇÃO

 “Eu, (nome completo do responsável), inscrito no RG (número de RG do
responsável) e no CPF (número de CPF do responsável), estou ciente do
termo de adesão e autorizo meu (filho/a, neto/a, enteado/a, etc) (nome do
estudante), inscrito no RG (RG do estudante) e no CPF (CPF do estudante) a
frequentar as aulas presenciais preparatórias para o vestibular no Cursinho
Popular Clarice Lispector e a utilizar a ferramenta Google Classroom e
demais plataformas on-line utilizadas peles educadores, quando estes
julgarem necessário como recurso didático de suporte para a turma
presencial em 2022. 

____________________________________
 Assinatura e data

 

ANEXO 1 - Modelo de Autorização para
Estudante menor de idade

O termo de adesão do Cursinho Popular Clarice Lispector é obrigatório e
pode ser encontrado através deste link.

ANEXO 2 - Termo de Adesão

https://drive.google.com/file/d/1cgYysB5F8OIcpqtyKicKbZP5znHVWx0f/view?usp=sharing

