
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO! 

 
ESTE MANUAL CONTÉM INFORMAÇOES  IMPORTANTES! 

 

    TURMA DO CICLO BÁSICO 2018 
 

CALENDÁRIO -  PROCESSO SELETIVO  
 

 
 

 

              
             

 

 

 

 

  
 

      

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 26,00 

 
 

AV. PROF. LUCIANO GUALBERTO, 908 – SÃO PAULO - SP / FEA 5 – SALA 14 

TEL.: (11) 3091-6491 – HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEGUNDA A SEXTA, DAS 11H30 ÀS 18H00 
E AOS SÁBADOS, DAS 8H00 ÀS 18H00 – EXCETO FERIADOS. 

PROCESSOSELETIVO@CURSINHOFEAUSP.COM.BR 

  LISTA DE APROVADOS                                  MATRÍCULA                                  INÍCIO DAS AULAS 
             01/08/2018                                        02/08 e 03/08                                       04/08/2018 

                                                                                                                                          7h30 às 18h 
 

                INSCRIÇÕES                                             PROVA                         ENTREVISTAS SOCIOECONÔMICAS 
    DE 11/05 ATÉ 11/07/2018                          28/07/2018                                       14/07 E 21/07   
(Sujeita ao limite de inscrições)               Entre 9:00 e 13:00                 Verifique os horários disponíveis 

mailto:PROCESSOSELETIVO@CURSINHOFEAUSP.COM.BR
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Olá! 
 

Agradecemos por escolher o Cursinho FEAUSP, um dos projetos sociais de maior destaque na área de educação. 
 

Nosso projeto é uma entidade sem fins lucrativos, criada e administrada por alunos da Faculdade de Economia, 
Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) da Universidade de São Paulo (USP), e que tem por objetivo 
democratizar o acesso ao ensino superior. Os alunos do Cursinho FEAUSP usufruem de instalações modernas, 
material didático de qualidade e professores experientes. Nosso compromisso é oferecer um ensino de baixo custo, 
mas com alta qualidade. 

 
Devido ao nosso caráter social e voluntário, pedimos aos interessados em participar do projeto que reflitam sobre a sua real 
necessidade financeira de estudar em uma entidade como a nossa, sendo que, há tantos outros que verdadeiramente precisam 
desta oportunidade. Salientamos ainda que, uma vez aprovados, os alunos deverão conscientizar-se do compromisso que 
assumiram, demonstrando, para tanto, esforço e dedicação no decorrer do curso. Esperamos dos aprovados uma postura crítica, 
sempre contribuindo para a melhoria da qualidade do projeto. 

 
Àqueles que acreditam que conquistas dependem do acaso, costuma-se desejar boa sorte. A vocês, futuros alunos, 
desejamos bom trabalho! 

 

Coordenação Cursinho FEAUSP 

 
 

 
 

A Turma do Ciclo Básico (TCB), é voltada para pessoas que 

necessitam aprender ou relembrar conteúdos mais  

elementares nas disciplinas de português, matemática, história, 

geografia e ciências (biologia, química e física). Esta turma é 

oferecida pelo Cursinho FEAUSP com o intuito de sanar a 

defasagem que os possíveis candidatos adquiriram com o 

decorrer do tempo. Cabe ressaltar que, esta turma não tem 

como objetivo principal a preparação para os vestibulares, mas 

sim, o ensino de matérias elementares. Como pré-requisito o 

aluno deverá estar cursando o segundo ano do ensino médio 

ou já ter concluído o terceiro ano (independentemente do 

ano de conclusão). 

 

• Horário das aulas da Turma do Ciclo Básico (TCB): das 

7h30 às 18h, aos sábados. 

 
Eventuais simulados serão realizados aos sábados ou 

domingos, em datas previamente agendadas pela 

coordenação. 

 

Para estudar no Cursinho FEAUSP, o candidato deverá passar 

por 4 etapas: inscrever-se pelo site; realizar a entrevista 

socioeconômica; realizar a prova e realizar a  matrícula. 

 

ATENÇÃO: 

 

O Cursinho FEAUSP terá um limite de entrevistas, ou seja, de 

candidatos. Portanto, agende sua entrevista o quanto antes. 

Caso o limite seja atingido, as inscrições serão encerradas 

imediatamente.  

 

 
 
 
 
 

 
Após fazer a inscrição, você deverá preencher o questionário 

socioeconômico com todas as informações pedidas. Caso haja 

dúvidas em como realizar o preenchimento, entre em contato 

com o Cursinho FEAUSP, por telefone (11) 3091-6491 ou e-mail: 

 

(processoseletivo@cursinhofeausp.com.br). 

 
Horário de atendimento da coordenação: Segunda à sexta, das 

11H30 às 18H00, e aos Sábados, das 8h00 às 18h00 – exceto 

feriados. 

 

Será necessário que o candidato(a) apresente todos os documentos  
necessários para comprovar às informações declaradas no 
questionário socioeconômico. Os documentos exigidos são relativos 
as pessoas que residem em sua casa, sendo elas parentes ou não. O 
candidato pode trazer tanto documentos originais ou fotocópias, 
caso prefira. Nenhum documento, original ou cópia, ficará retido, 
somente eventuais declarações escritas. 
 

 

 

“Mestre não é quem ensina, mas quem de repente aprende”. 

João Guimarães Rosa 

COMO ENTRAR NO CURSINHO FEAUSP? 

OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS SÃO OS 

SEGUINTES:  

 
PREENCHA O QUESTIONÁRIO 

E REÚNA OS DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS 



MANUAL DO CANDIDATO – CURSINHO  FEAUSP 

2 

 

 

 

COMPROVANTES  DE  SITUAÇÃO FAMILIAR: 
 

 

• 1 documento de cada membro da família (RG, Cartei- 

ra de Trabalho ou certidão de nascimento, para 

crianças com até 5 anos de idade). 

• 1 documento de situação familiar (caso houver algum 

divórcio ou óbito referente aos pais do candidato) 

• Escolaridade: O CANDIDATO DEVERÁ TRAZER COM- 

PROVAÇÃO DE TODOS OS ANOS QUE CURSOU (OU 

ESTÁ CURSANDO) O ENSINO MÉDIO (histórico esco- 

lar, boletim, ou comprovante de matrícula). 

 
COMPROVANTES DE RENDIMENTOS:  

 
• A última declaração INTEIRA do imposto de renda, de 

todos os integrantes da família que moram com o 

candidato, ou a declaração de isento, se for o caso; 

• Carteira de trabalho de todos os membros da família; 

• Salários: Trazer holerite, ou contracheque, ou enve- 

lope de pagamento ou declaração por assessoria 

contábil de retirada de pró-labore; 

• Aposentadorias: trazer comprovante de recebimen- 

to; 

• Pensões: Trazer comprovante de recebimento; 

• Desempregados: Trazer comprovante de recebimen- 

to de seguro-desemprego ou, na falta deste, outro 

documento que comprove a condição de desempre- 

gado, como a rescisão de contrato na carteira de tra- 

balho; 

• Inválidos: Trazer comprovante da situação de inváli- 

do; 

• Autônomos ou trabalhadores sem registro: Trazer 

registro de autônomo – na carteira de trabalho e/ou 

outro, carnê de contribuição ao INSS mais recente e 

documento que comprove o rendimento médio 

mensal; 

• Ajudas Externas: comprovantes de ajudas externas 

como Bolsa Família e demais bolsas; 

Ao final deste Manual constam dois anexos: um 

modelo de declaração para quem é isento do Im- 

posto de Renda e outro para quem é autônomo ou 

trabalhador sem registro. Para os candidatos que se 

encaixam em qualquer um desses termos solicitamos 

que imprimam e preencham os modelos anexados 

para apresentação na entrevista.. 

 

  COMPROVANTE DE DESPESAS DA FAMÍLIA:   
 

• Habitação: recibo de prestação, aluguel, pensões e 

condomínio; 

• Contas: contas de luz, água, telefone fixo e 

celulares, internet, TV por assinatura e eventuais 

outros gastos mensais (exceto alimentação) que a 

família tenha. Exemplos: gás, academia, remédios, 

assistência médica, gastos com animais de 

estimação, etc; 

• Aposentadoria e Pensões: carnê do INSS, IPESP, hole- 

rite, GPS, etc.; 

• Instrução: caso alguém estude em colégio ou facul- 

dade particular, trazer recibo da mensalidade. 

• Possíveis mensalidades de outros cursos (do candida- 

to e/ou de membros da família) 

 
COMPROVAÇÃO PATRIMONIAL: 

 
 

• IPTU mais recente da(s) casa(s) própria(s) e/ou parce- 

las de imóvel (is); 

• IPVA mais recente do(s) veículos(s) do candidato ou da 

família e/ou parcelas de pagamento de veícu- los(s). 

 

Caso o candidato não possua algum dos documentos 

requeridos, será aceita uma declaração de próprio punho com 

os dados pedidos, explicando o motivo da falta de documenta- 

ção (excetuando os casos de declaração de IR ou trabalhador 

autônomo, onde a declaração é padronizada e está disponível 

no final deste documento). A ausência de documentos na 

entrevista poderá resultar na eliminação do candidato ou 

prejudicá-lo em relação aos outros inscritos no processo de 

seleção.  

 

 

 

 

No momento de inscrição os candidatos deverão escolher um 

dia e horário que considerarem mais conveniente para a 

entrevista socioeconômica. A inscrição do candidato só será 

finalizada após a efetuação do pagamento e posterior 

recebimento de um e-mail de confirmação   do número de 

inscrição, data e horário de entrevista em até 3 dias úteis.  

ATENÇÃO 

Os candidatos que, porventura, não receberem esse e-mail 

mesmo depois de realizado o pagamento da taxa de inscrição 

deverão enviar um e-mail para: 

processoseletivo@cursinhofeausp.com.br                

OBS.: O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL  DISPÕE QUE É 

CRIME “OMITIR, EM DOCUMENTO PÚBLICO OU 

PARTICULAR, DECLARAÇÃO QUE DELE DEVIA 

CONSTAR, OU NELE INSERIR DECLARAÇÃO FALSA OU 

DIVERSA DA QUE  DEVERIA SER ESCRITA, COM FIM DE 

PREJUDICAR, CRIAR OBRIGAÇÃO OU ALTERAR A 

VERDADE SOBRE O FATO  JURIDICAMENTE 

RELEVANTE”. 

 
COMPAREÇA À ENTREVISTA 

SOCIOECONÔMICA 

mailto:processoseletivo@cursinhofeausp.com.br
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Neste dia, deverá ser entregue o questionário socioeconômico 

preenchido. É de extrema importância que o candidato 

apresente a maior quantidade possível de documentos exigidos 

(original ou fotocópia) no ato da entrevista, afim de comprovar 

a veracidade das informações declaradas. 

 

• Caso seja comprovado que o aluno forneceu 

informações falsas, a coordenação poderá expulsá-lo 

a qualquer momento durante o ano letivo. 

• Não haverá, em hipótese alguma, outra oportunida- 

de para a apresentação de documentos posterior à 

entrevista. 

• O não comparecimento do candidato na entrevista 

implica na exclusão dele no Processo Seletivo. 

• As entrevistas são pessoais, ou seja, devem ser feitas 

apenas com os candidatos. Nenhuma pessoa poderá 

substituí-lo ou acompanhá-lo. A única exceção 

ocorrerá no caso de dois candidatos morarem na 

mesma casa, e assim poderão fazer a entrevista juntos 

de modo a agilizar a entrevista caso haja necessidade 

por parte da Coordenação. 

 

Eventualmente a Coordenação poderá abrir mais horários 

disponíveis para as Entrevistas Socioeconômicas durante a 

semana caso haja necessidade. Nesses casos, os candidatos 

serão avisados antecipadamente pelo site, Facebook, e-mail 

ou telefone. 

 

FAÇA A PROVA 

 
Todos os candidatos farão uma prova de múltipla escolha, 

contendo 40 questões que abrangem as disciplinas de Língua 

Portuguesa (10 questões), Matemática (10 questões), Biologia 

(4 questões), Química (4 questões), Física (4 questões), Geogra- 

fia (4 questões) e História (4 questões), além de uma redação 

com tema pré-definido e divulgado no ato da prova, no dia 28  

de julho, às 09h00. As portas serão abertas às 08h30 e fecha- 

das pontualmente às 09h30. Portanto programe-se para evitar 

atrasos, uma vez que não será permitida a entrada de candidat 

os após esse horário. 

 

Para realizar a prova, o candidato deverá portar o comprovan- 

te de pagamento da taxa de inscrição e um documento oficial 

original com foto (R.G, Passaporte, Carteira de Trabalho, CHN, 

RNE, Carteira Funcional CREA/OAB etc) além de lápis, borracha 

e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Em hipótese alguma a prova poderá ser realizada em data e/ou 

horários diferentes destes expressos neste manual. O 

candidato que não realizar a prova será excluído do Processo 

Seletivo, exceto no caso de candidatos adventistas, que devem 

avisar a situação com antecedência para realizar a prova em outra 

data, através do e-mail: 

 processoseletivo@cursinhofeausp.com.br 

Sendo que, para candidatos(as) com deficiência visual, o Cursinho 

FEAUSP não poderá fornecer uma prova em braile, por questões 

econômicas. Assim, o Cursinho FEAUSP disponibilizará um leitor 

de prova para os(as) candidatos(as) com deficiência visual. Todos 

candidatos com qualquer necessidade especial também devem 

avisar com antecedência a coordenação através do e-mail acima.  

 
A prova será realizada dentro da Cidade Universitária em local a 

ser divulgado pela coordenação alguns dias antes da aplica- ção 

da prova. Portanto, fique atento que informaremos o local pelo 

site. Caso não seja informado, a prova será realizada nas 

dependências da FEA (Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da USP), localizada na Av. Professor Luciano 

Gualberto, 908. 

 

Resultado: A lista de aprovados (120 vagas*) e a lista de espera (50 

nomes) serão divulgadas no dia 01/08/2018, pelo site 

www.cursinhofeausp.com.br, pelo: 

 

• Telefone: (11) 3091-6491; 

• Por e-mail: 

processoseletivo@cursinhofeausp.com.br 

• Na secretaria do Cursinho FEAUSP: Av. Professor Lu- 

ciano Gualberto, 908 – FEA 5 – Sala 14 – Seg. a Sex – 

11H30 até 18H00 e aos Sábados entre 8H00 e 18H00 

– exceto feriados 
• *Filhos e parentes de funcionários da FEA-USP terão uma 

cota de até 5 (cinco) vagas em cada uma das turmas, para 

concorrer a essas vagas os interessados deverão mandar 

um e-mail, durante o período de inscrições para: 

processoseletivo@cursinhofeausp.com.br.               

• Os candidatos que não enviarem o e-mail não serão 

considerados na cota. Caso haja mais de 5 candidatos 

cotistas serão considerados os 5 primeiros em situação 

socioeconômica mais vulnerável. 

 

 

Caso seja aprovado, o candidato deverá efetuar a matrícula 

entre os dias 02/08 e 03/08 de 2018, das 12:00 às 18:00 no dia 

02/08 e das 12:00 às 20:00 no dia 03/08. Se o candidato não se 

matricular no prazo citado ele perderá a vaga. No ato da matrícula 

o candidato deve portar 3 (três) fotos 3x4 e efetuar o pagamento 

da taxa de matrícula. Formas de pagamento: 

• À vista – Uma parcela de R$ 60,00 paga no ato da 

matrícula. 

• Parcelado – Entrada de R$ 40,00 (no ato da matrí- 

cula) e outra parcela de R$ 30,00, no dia 01/09/2018. 

A taxa de matrícula será dividida em 2 parcelas, com 

o pagamento da primeira parcela ocorrendo no ato da 

matrícula (entrada) e a outra no mês seguinte. O valor 

total parcelado fica R$70,00. 

EFETUE A MATRÍCULA 
 
 
 

*** Realizaremos a devolução da taxa de inscrição, 
apenas de casos que contemplem o ART. 49 
CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: “O 
consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 
7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de 
recebimento do produto ou serviço”.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:processoseletivo@cursinhofeausp.com.br
http://www.cursinhofeausp.com.br/
mailto:processoseletivo@cursinhofeausp.com.br
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• Lembramos que o valor da matrícula não poderá ser 
devolvido em hipótese alguma. 

• A Coordenação poderá abrir hórarios para matricula no 
primeiro dia letivo em casos excepcionais com a devida 

justificativa, que sua validade será avaliada internamente. 
E que devem ser agendados com antecedência pelo 
telefone durante o horário de atendimento: (11:30 às 
18:00). 

• O pagamento deve ser exclusivamente efetuado em 
dinheiro. 
 
 

  

As aulas terão início no dia 04/08/2018, às 7h30. 

 
 

 

 

Considerando que o Cursinho FEAUSP não pode atender a todos 

que desejam nele estudar por restrições de recursos, e 

considerando o caráter social do projeto, os candidatos são 

selecionados por dois critérios: 

 

a) Socioeconômico: avaliado através do questionário, 

dos documentos e da entrevista. É o critério principal 

na avaliação do candidato. 

b) Nota da prova: usada também como composição da 

nota final (serão aprovados os candidatos com me- 

lhores notas tanto na prova de conhecimentos gerais 

quanto na redação). 

• O aluno que não participar de qualquer 

uma das fases do Processo Seletivo estará 

automaticamente eliminado. 

• O Cursinho FEAUSP reserva-se o direito de 

selecionar seus candidatos da maneira que 

julgar mais apropriada, com base nos crité- 

rios definidos, sendo esta uma decisão irre- 

vogável. Não haverá revisão de prova ou 

divulgação das notas dos candidatos, em 

hipótese alguma. 

• Será eliminado do Processo Seletivo o can- 

didato que acertar menos de 8 questões na 

Prova de Conhecimentos Gerais ou o 

candidato que zerar a redação. 

• Candidatos que não trouxerem os devidos 

documentos (ex: RG, RNE, Carteira de 

Trabalho, CNH, passaporte e carteira 

funcional) e o Questionário Socioeconô- 

mico devidamente preenchido no ato da 

Entrevista Socioeconômica serão punidos 

em sua nota final. 

• Candidatos que colarem ou tiverem qual- 

quer outro tipo de comportamento inade- 

quado durante a prova e/ou entrevista se- 

rão excluídos do Processo Seletivo; 

O Cursinho FEAUSP tem como objetivo democratizar a rede de 

ensino superior do Brasil, de acordo com nossa Missão e Valo- 

res de âmbito social. Para tal, oferecemos ao ano um total de 

480 vagas dividas em 4 turmas. Somos além de uma entidade 

estudantil sem fins lucrativos, um cursinho popular que busca 

cada vez mais o melhor para seus alunos e alunas. Diante 

disto, segue uma lista com algumas das vantagens em ser um(a) 

aluno(a) nosso – Direitos dos alunos: 

 

• Material PRÓPRIO: todo aluno TCB tem direito ao 

material desenvolvido pelo Cursinho FEAUSP; 

• Simulados: todo aluno TCB terá direito a participar de 

simulados regulares (aos domingos avisados ante- 

cipadamente) formulados pelo Cursinho FEAUSP; 

• Professores Qualificados: os nossos professosres 

passam por um rígido Processo Seletivo e são aptos 

a lecionar. *a maioria dos professores são oriundos da 

própria USP – alunos do último ano de graduação de 

licenciatura, formados e até professores mestres (os 

professores são semi-voluntários); 

• Plantões de Dúvidas: os alunos TCB terão direito a 

plantões de dúvidas durante o horário de almoço 

(12h20 até 13h10) aos sábados e também poderão 

comparecer aos plantões de dúvidas dos alunos TSE 

(Turma de Extensivo de Semana) durante a semana 

entre 12h e 13h e entre 18h e 19h todos os dias da 

semana – a Coordenação avisará com antecedência 

sobre os horários e disciplinas dos plantões. 

• Biblioteca: todos os alunos têm direito a uma biblio- 

teca com mais de 400 exemplares presentes na sala da 

Coordenação. O acervo conta com leituras obriga- 

tórias para os vestibulares (o que inclui a Fuvest – 

vestibular próprio para o ingresso na USP) e apostilas 

variadas para complementar o estudo dos alunos. 

• Eventos: a Coordenação tentará, ao longo do ano, 

realizar alguns eventos para todos os seus alunos. 

Como Feira de Profissões, Palestras especiais, Cine- 

Debates e Visitas Monitoradas. 

• Palestras: os alunos terão direito a palestras voltadas 

para o vestibular. A Coordenação será responsável por 

informar com devida antecedência seus alunos sobre 

como funcionam os Processos Seletivos das principais 

Universidades do Brasil, tal como informações de 

interesse sobre Vestibulares; 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

SELETIVO 

VANTAGENS EM SER UM( A) ALUNO(A) DO 

CURSINHO FEAUSP 
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• Inclusão no Mundo do Vestibular: os alunos serão 

frequentemente avisados sobre o que lhe for de 
interesse sobre o Mundo do Vestibular, desde datas 
de períodos de isenção do vestibular até dicas de 
estudos por fora; 

• Festa das Turmas: todos os alunos poderão participar 

no ano seguinte de uma confraternização entre as 

turmas do ano em que estudaram. 

• Vivência da Universidade de São Paulo: Uma das van- 

tagens em fazer um Cursinho Popular da USP é ter 

parte da vivência que a própria Universidade oferece, 

como estar perto do Paço das Artes, Museu de Ge- 

ologia, entre outros, como também Parques e todo o 

espaço verde da Universidade, entre outros aspectos 

como Palestras e Eventos abertos da Comunidade 

USP; 

• Estrutura: as aulas serão ministradas nas dependên- 

cias da FEA (Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo). Essas 

salas possuem ar condicionado, cadeiras estofadas, 

data show, lousas tradicionais, brancas e em algumas 

até mesmo digitais!; 

• Impressões e Computadores: os alunos poderão usar 

a impressora da Coordenação para fins acadêmicos e 

burocráticos do Vestibular, como impressões de fi- 

chas de inscrição e boletos, por exemplo.  O aluno que 

não tiver acesso à internet poderá usar o compu- 

tador da Coordenação para fins burocráticos do ves- 

tibular como inscrição em vestibulares e verificação 

de local de prova, por exemplo; 

• Edições do Jornal LeMonde Diplomatique: os alunos 

TCB receberão periodicamente (mensal ou bimen- 

salmente) as últimas edições do conceituado jornal 

LeMonde Diplomatique gratuitamente. O conteúdo 

poderá ser utilizado para as aulas de Redações 

• Plataforma Descomplica: os alunos terão direito a 

plataforma do Descomplica para atividades adicio- 

nais gratuitamente. A Coordenação será responsável 

pela Administração de Senhas para o acesso. 

• Dicas e Motivação: cotidianamente os coordenado- 

res, professores e plantonistas darão dicas gerais so- 

bre o vestibular para seus alunos além de motivação 

para que os mesmos consigam resistir e vencer esse 

ano tão difícil; 

• Eventuais Doações: eventualmente, o Cursinho FE- 

AUSP poderá realizar doações para seus alunos de 

li- vros que são doados pelos próprios calouros da 

FEA; 

• Redações: além de aulas de redação que exigirão 

re- dações com temas pré-definidos para os 

alunos, os mesmos poderão realizar também 

quantas redações quiserem sempre com direito a 

correção. 

 

 

 

• O Cursinho FEAUSP, por ser um cursinho popular e 

não possuir muita renda, não se responsabiliza com 

gastos de custo como transporte e alimentação de 

seus alunos. Portanto, esses custos são de única e 

exclusiva responsabilidade dos próprios alunos;  

• O Cursinho FEAUSP, por ser um Cursinho, não tem 

autonomia para solicitar Passe Livre ou Meia Entrada 

para seus alunos, assim como qualquer outro Cursi- 

nho (seja ele popular ou de mercado), por não ser 

considerado a âmbito federal uma Instituição de 

Ensino; 

• O Cursinho FEAUSP não é responsável pela compra de 

materiais escolares para seus alunos como Caderno, 

Estojo, Canetas, Lápis... todo esse material deve ser de 

responsabilidade única e exclusiva dos próprios 

alunos. O Cursinho FEAUSP garante apenas o Material 

Didático. 

• O Cursinho FEAUSP é gerido pelos alunos de gradua- 

ção da Faculdade de Economia, Administração e Con- 

tabilidade da Universidade de São Paulo. Portanto, 

não temos relação com a Reitoria da Universidade de 

São Paulo. Sendo assim, não é garantido aos alunos 

do Cursinho FEAUSP direito aos restaurantes uni- 

versitário, passe livre nos ônibus universitários e 

empréstimos de livros das bibliotecas da USP (ape- 

nas direito à biblioteca do próprio Cursinho). Esses 

direitos são reservados apenas aos alunos de gradua- 

ção, pós graduação, mestrado e doutorado da USP. 

 

 
 

Como faço para chegar ao local de entrevistas? 

 
Aos sábados a frota de ônibus disponibilizada pela SPTrans é 

reduzida. Portanto, fique atento ao horário. 

 

Utilize o site da SPTrans (www.sptrans.com.br) para procurar 

qual ônibus você deve utilizar ou ligue 156 para maiores infor- 

mações. Observe se a informação é referente ao sábado, pois 

alguns ônibus não operam aos sábados. 

DIREITOS NÃO RESERVADOS A UM(A) ALU- 

NO(A) DO  CURSINHO FEAUSP 

INFORMAÇÕES  

http://www.sptrans.com.br/
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Caso utilize o metrô para chegar até a estação Butantã-USP da 

linha 4 – Amarela, e pegue a linha 8012 ou 8022– Circular 1 ou 

Circular 2 no terminal de ônibus urbanos junto à estação de 

metrô. Essas linhas percorrem toda a cidade universitária e se 

você pretende usar esse ônibus, mas não está familiarizado com 

sua rota, aconselhamos que você faça o trajeto, para conhecê-

lo, antes do dia da prova. Peça ao cobrador o avisar quando 

chegar no ponto da “FEA” no caso da linha 8012 ou no ponto da 

“FAU” no caso da linha 8022. Você avistará um prédio largo com 

uma faixada azul (FEA). Entre e procure pelas sinalizações do 

Cursinho FEAUSP. Visto que os ônibus podem demorar até 40 

minutos aos sábados, aconselhamos que o candidato chegue 

com máxima antecedência no ponto de ônibus. 

 

Pela CPTM utilize a Estação Cidade Universitária - Linha C Es- 

meralda (Osasco-Grajaú), após sair desta estação, atravessar a 

ponte Cidade Universitária e entrar pelo portão auxiliar da USP. 

Este portão auxiliar é apenas para pedestres e está bem mais 

próximo da ponte do que o portão principal da USP (P1). No 

primeiro ponto de ônibus, pegue o circular 2 ou caminhe até a 

FEA-USP. 

 

Trajeto do Ônibus Circular: 

 
Linha 1 - 8012-10: Metrô Butantã (ponto inicial), Educação, 

CRUSP, Biblioteca Brasiliana, Bancos/Reitoria, FEA, Biênio, 

Prefeitura, MAE, HU, Biomédicas III, Odontologia, Portão 3, 

Acesso de Pedestres Vila Indiana, Biociências, Filosofia, FAU, 

IAG, Clube dos Funcionários, Civil, Metalurgia, Hidráulica, 

Barracões, ECA, Psicologia, Praça do Relógio, CRUSP, Acesso de 

Pedestres CPTM, Educação Física, Portaria 1, Metro Butantã 

(ponto final). 

 

Linha 2 – 8022-10: Metro Butantã (ponto inicial), Acesso de 

Pedestres CPTM, Raia Olímpica, Psicologia, Portaria 2, Terminal 

de Ônibus Urbanos, IPT, Eletrotécnica, FAU(FEA), Geociências, 

Letras, História e Geografia, Farmácia e Química, Biblioteca e 

Farmácia e Química, Rua do Lago, Biomédicas, P3, Biomédicas 

IV, IPEN, COPESP, Acesso Pedestres, Rio Pequeno, Prefeitura, 

Física, Oceanográfico, Biociências, CEPAM, Butantã, Casa da 

Cultura Japonesa, Paço das Artes, Portaria 1, Metro Butantã 

(ponto final). 

 

Consulte o trajeto do ônibus circular que sai da estação Bu- 

tantã do metrô e vai até a USP em: 

 

http://www.puspc.usp.br/wp- 

content/uploads/2012/04/trajeto.pdf 

 

 
 

             1.1) Como funciona o Cursinho FEAUSP 

 
O Cursinho FEAUSP é uma entidade estudantil gerida por alu- 

nos da graduação da Faculdade de Economia, Administração  e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA - USP). 

Nossa missão: 

"Enquanto Instituição: promover ao aluno de condições socio- 

econômicas desfavorecidas, seja porque possui uma precária 

base educacional ou porque se encontra em má situação finan- 

ceira, possibilidade de ter acesso ao ensino superior de quali- 

dade. 

 
Enquanto entidade estudantil: promover o desenvolvimento de 

habilidades e competências dos coordenadores e professores 

através da realização de atividades profissionais e aplicação dos 

conhecimentos teóricos e empíricos obtidos na graduação." 

 

         1.2) Os alunos da FEA USP é que ministram as aulas? 

 
Não, os alunos da graduação da FEA-USP são responsáveis pela 

administração da instituição, alinhados com os professores; 

estes que são voluntários, formados ou em formação na área 

em que ministram as aulas. 

 

          1.3) Tenho que pagar alguma coisa para estudar? 

 
Embora o Cursinho FEAUSP não cobre mensalidades, é cobrada 

uma taxa de inscrição para o processo seletivo e, em caso de 

aprovação, uma taxa de matrícula. É basicamente com esses 

valores que o Cursinho se mantém. 

 

           1.4) Se não são cobradas mensalidades, apenas uma taxa 

de matrícula e de inscrição, como ele funciona? 

 

As pessoas que trabalham no Cursinho são voluntárias: Os 

professores não recebem um salário, apenas uma ajuda de 

custo para vir dar as aulas; os coordenadores também não são 

assalariados e não recebem ajuda de custo, assim como os 

plantonistas. 

 

          1.5) Se eu me tornar aluno do Cursinho FEAUSP, tenho 

vaga garantida em alguma universidade? 

 

Não. O trabalho realizado pela coordenação e professores visa 

que o aluno esteja preparado para realizar uma prova de vesti- 

bular; porém não podemos garantir a aprovação. 

 

          1.6) Onde se localiza o Cursinho FEAUSP? 
 

Localizamo-nos dentro do Campus Butantã da USP, em São 
Paulo, na Avenida Professor Luciano Gualberto, nº 908. 

 1.7) O Cursinho FEAUSP tem alguma ligação com o 
Cursinho da FEA de Ribeirão Preto? 

 

Não, os cursinhos não tem qualquer ligação; portanto, os pro- 
cessos de seleção, bem como sua administração são indepen- 
dentes. 

PERGUNTAS FREQUENTES  

http://www.puspc.usp.br/wp-content/uploads/2012/04/trajeto.pdf
http://www.puspc.usp.br/wp-content/uploads/2012/04/trajeto.pdf
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 1.8) Qual a relação do Cursinho FEA USP com a FEA-

USP de São Paulo? 

 
A FEA-USP nos cede espaço físico, além de nos apoiar instituci- 

onalmente. 

 

    1.9) Qual o material didático utilizado? 

 
O material é desenvolvido pelo Cursinho FEAUSP. Quando 

necessário, também são utilizadas apostilas elaboradas pelos 

nossos professores. 

 
 

    2.1) Como Funciona o Processo Seletivo? 

 
O Processo Seletivo é composto por uma entrevista socioeco- 

nômica e uma prova (com duração máxima de 4 horas). A 

entrevista socioeconômica é o momento no qual o candidato 

deverá entregar seu questionário socioeconômico preenchido 

e assinado, bem como apresentar todos os documentos exigi- 

dos pelo Manual do Candidato. Além da entrevista, o candida- 

to deverá realizar uma prova que é composta por 40 questões 

de múltipla escolha e por uma redação com tema definido. As 

duas etapas contam pontos que são calculados através de um 

programa de avaliação desenvolvida pela coordenação do 

Cursinho FEAUSP para selecionar seus alunos, no qual cada 

etapa tem um peso específico para a pontuação final. 

 

            2.1) Quem pode prestar o Processo Seletivo? 

 
Para as turmas de Extensivo (de Semana e de Sábado) e para a 

Turma Sábado de Maio o pré-requisito é estar matriculado no 

3º ano do ensino médio (de escolas públicas ou particulares) 

ou já ter o concluído (independentemente do ano de conclu- 

são). Já para Turma de Ciclo Básico o pré-requisito, além do 

anterior, também inclui candidatos que estão matriculados no 

2º ano do ensino médio (de escolas públicas ou particulares). A 

idade não é um pré-requisito. 

 

 2.3) Posso pedir isenção da taxa de inscrição? 

 
Não. Como nosso público, em geral, possui uma situação soci- 

oeconômica desfavorecida, o Cursinho FEAUSP fica impossibili- 

tado de conceder tantas isenções, dado que somos uma insti- 

tuição sem fins lucrativos e temos como únicas fontes de renda 

as taxas de inscrições e as taxas de matrículas (não temos 

mensalidade!). 

 

 2.4) Onde acontecerão as entrevistas? E as provas? 

 
As entrevistas e a prova são realizadas na Cidade Universitária 

da USP (Butantã) com prédio a ser definido pouco antes de 

cada início do processo seletivo. 

 

           2.5) Preciso levar todos os documentos? 

 
Sim. Você deve levar todos os documentos necessários para 

comprovar sua situação socioeconômica (a lista de documen- 

tos que deverão ser apresentados está no Manual do Candida- 

to). Além disso, caso não tenha como comprovar com 

documentos ou algum documento esteja indisponível, você 

pode apresentar uma declaração (devidamente assinada com 

os 
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dados do declarante) informando os motivos e a situação. Os 

documentos apresentados não precisam ser cópias, pois ne- 

nhum documento é retido pelo Cursinho FEAUSP, somente o 

Questionário Socioeconômico preenchido pelo candidato e as 

declarações feitas a próprio punho. 

 

2.6) Realizei meu pagamento e não recebi confirmação ainda. O 

que eu faço? 

 
Caso o candidato tenha realizado o pagamento após três dias 

úteis e não houve confirmação, mande um e-mail para nós 

através do: processoseletivo@cursinhofeausp.com.br. 

 
2.7) Recebi um e-mail para realizar o pagamento, mas já o 

realizei. O que pode ter acontecido? 

 
Você pode ter gerado mais de um boleto. Caso tenha dúvidas 

envie um e-mail com seu nome completo para: 

 

processoseletivo@cursinhofeausp.com.br  

 

2.8) Posso mudar a data/horário da minha entrevista? Como 

faço? 

 
A coordenação analisa caso a caso de modificação de data e 

horário da entrevista. Para pedir a mudança de sua entrevista 

envie um e-mail para fazendo a solicitação com uma justificati- 

va, data e horário de interesse e nome completo: 

 

processoseletivo@cursinhofeausp.com.br 

2.10) Sou menor de 18 anos, preciso levar um responsável 

nos dias da entrevista e prova? 

 
Não. Tanto a entrevista, quanto a prova são realizadas apenas 

com o candidato, independentemente de sua idade. Para a 

matrícula, o menor de 18 anos deve estar acompanhado de 

um responsável 

 

2.11) Como é a prova? 

 
A prova possui 40 questões de múltipla escolha, sendo 10 de 

matemática, 10 de língua portuguesa e 20 de conhecimentos 

gerais. O conteúdo abrangente se baseia no ensino fundamen- 

tal e ensino médio. A redação possui um tema definido através 

de uma coletânea, tal como número mínimo e máximo de 

linhas. O horário é sempre das 9h às 13h em um sábado previ- 

amente avisado no Manual do Candidato de cada processo. 

Além disso, o nível de dificuldade varia de turma para turma. 

 
2.12) Como saberei o resultado? 

 
O dia em que o resultado será divulgado está no Manual do 

Candidato. Para saber se você foi aprovado, basta entrar nesse 

mesmo site, onde haverá uma aba na página inicial referente ao 

resultado do Processo Seletivo para a turma a qual você se 

candidatou. Ao clicar nessa aba, você será redirecionado a 

página do resultado, onde você encontrará duas listas: A Lista 

de Aprovados e a Lista de Espera. Na Lista de Aprovados, esta- 

rão todos os candidatos aprovados no processo seletivo e que, 

portanto, deverão realizar sua matrícula no dia estipulado no 

Manual do Candidato; na Lista de Espera, estarão os 50 melho- 

res classificados imediatamente após os aprovados e estes 

classificados serão chamados via telefone, seguindo a ordem 

dessa lista, caso haja desistências ou se todas as vagas não 

tiverem sido preenchidas pelos aprovados na matrícula. Os 

demais candidatos que não estão na Lista de Aprovados nem na 

Lista de Espera e que desejam saber sua classificação, deverão 

enviar e-mail junto de Nome, RG e Número de Inscrição para : 

 

processoseletivo@cursinhofeausp.com.br 

 
 2.13) Saiu a lista de aprovados, mas não sei minha nota. 

 
Na divulgação dos aprovados, a lista estará em ordem alfabéti- 

ca, portanto não em ordem de classificação. Isso ocorre para 

que não haja distinção entre os alunos. Na lista de espera, por 

sua vez, os candidatos estarão ranqueados de acordo com sua 

classificação, portanto o primeiro classificado na Lista de Espe- 

ra obteve maior nota final que o segundo, que obteve maior 

nota que o terceiro e assim por diante. Importante lembrar 

que as notas finais dos candidatos não são divulgadas pelo 

Cursinho FEAUSP, apenas será informado ao candidato sua 

classificação. 

 

2.14) Realizei todo o Processo e meu nome não está na lista. 

Por quê? 

mailto:processoseletivo@cursinhofeausp.com.br
mailto:processoseletivo@cursinhofeausp.com.br
mailto:processoseletivo@cursinhofeausp.com.br
mailto:processoseletivo@cursinhofeausp.com.br
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Se o seu nome não está na Lista de Aprovados nem na Lista de 

Espera veja o que pode ter acontecido: 

 
- O candidato faltou no dia da prova de Conhecimentos Gerais 

ou na Entrevista Socioeconômica. 

A falta em qualquer um dos dias do processo seletivo é motivo 

de reprovação, assim como não entregar o gabarito, a folha de 

redação e a prova. 

 
- O candidato não trouxe os documentos pedidos. 

Cada informação do questionário socioeconômico recebe uma 

nota, portanto, caso o candidato não tenha trazido vários 

documentos que comprovem o que está sendo dito no questi- 

onário, isso contará negativamente no valor final da avaliação. 

Sendo assim, faça todo o possível para trazer todos os docu- 

mentos pedidos no Manual do Candidato! 

 
- O candidato trouxe os documentos pedidos, porém tem a 

renda ou patrimônio superiores ao dos outros candidatos. 

Os dados de gastos, renda, patrimônio e dívidas são avaliados 

comparativamente com os outros candidatos, depois esses 

dados recebem uma nota, e as notas mais baixas são reprova- 

das no socioeconômico. É importante ressaltar que a avaliação 

é comparativa, e não parte de valores pré-fixados. Assim, a 

reprovação no socioeconômico não indica que a pessoa seja 

rica, somente que tem a situação pessoal ou familiar melhor do 

que os demais candidatos. 

 
- O candidato não veio pessoalmente fazer a entrevista 

No manual do candidato consta que a entrevista é feita somen- 

te com o candidato; a falta no dia da entrevista ou pedir que 

outra pessoa faça o processo seletivo no lugar do candidato 

propriamente dito é motivo de reprovação. 

 
- O candidato não atingiu a nota de corte mínima da prova. 

É necessário um acerto mínimo das questões (que varia de 

Processo Seletivo para Processo Seletivo em relação à nota de 

todos os candidatos) para que o aluno, caso seja aprovado, 

consiga acompanhar a turma do Cursinho FEA-USP em que se 

inscreveu. 

 
- O candidato é ex-aluno e teve problemas de frequência, 

disciplina ou desempenho nos anos que cursou o Cursinho 

FEAUSP. 

 

 2.15) O que é avaliado no Processo Seletivo? 

 
No nosso processo seletivo, é avaliado se o candidato possui o 

perfil socioeconômico procurado pelo Cursinho FEAUSP (o que 

é avaliado pela entrevista socioeconômica) bem como se pos- 

sui boas condições para desenvolver o conteúdo de nossas 

turmas (o que é avaliado pela prova de conhecimentos gerais e 

redação). 

 

 

 

 

PROCESSOSELETIVO@CURSINHOFEAUSP.COM.BR 

TELEFONE:  (11) 3091-6491 

HORÁRIO  DE  ATENDIMENTO:  Segunda  a Sexta, 
das 11h30 às 18h00 e aos Sábados entre 8h00 e 
18h00 – exceto feriados. 

 

 

WWW.CURSINHOFEAUSP.COM.BR

CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA ADICIONAL, 
CONTATE-NOS ATRAVÉS DO E-MAIL OU DO 
TELEFONE. 

E-MAILS: 

VISITE A PÁGINA DO CURSINHO  PARA  MAIO- 

RES INFORMAÇÕES. 

mailto:PROCESSOSELETIVO@CURSINHOFEAUSP.COM.BR
http://www.cursinhofeausp.com.br/
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TEL.: (11) 3091-6491 – HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEGUNDA A SEXTA, DAS 11H30 ÀS 18H00 E 
AOS SÁBADOS ENTRE 8H00 E  18H00 –  EXCETO  FERIADOS 

WWW.CURSINHOFEAUSP.COM.BR 

PROCESSOSELETIVO@CURSINHOFEAUSP.COM.BR 

CURSINHOFEAUSP@CURSINHOFEAUSP.COM.BR 

http://www.cursinhofeausp.com.br/
mailto:PROCESSOSELETIVO@CURSINHOFEAUSP.COM.BR
mailto:CURSINHOFEAUSP@CURSINHOFEAUSP.COM.BR
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Declaração de Isento de Imposto de Renda Pessoa Física 
 

 
Eu, ,   Carteira   de   Identificação    nº 

  _, órgão expedidor:  , UF:          , CPF 

nº  ,   residente   na Rua: ,   nº              _, Setor 

  _, na cidade de 

   _, CEP   , contato:  tel.: 

(    _)_ , declaro ser isento(a) de imposto de renda pessoa física junto a Receita 

Federal do   Brasil  pelo   motivo 

de           

  . 

Declaro ainda que esta declaração segue em conformidade com a edição da Instrução Normati- 

va RFB nº 864 de 25 de julho de 2008, relatando que deixou de existir a Declaração Anual de Isento, a 

partir de 2008; também segue em conformidade com o previsto na Lei nº 7.115/83 relatando que a 

isenção poderá ser comprovada mediante de declaração escrita e assinada pelo próprio interessado. 

Declaro ser verdade todo exposto acima. 

 
  , de de 20 . 

 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do Declarante 
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DECLARAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO 
 
 

Eu ,  portador  do RG _,  declaro para 

os   devidos   fins   que  sou  trabalhador   autônomo,   exercendo  atualmente  a  profissão/ocupação     de 

      e   recebendo   mensalmente   o   valor   aproximado     de 

R$ _. Informo ainda, que não possuo outro meio para comprovar minha ren- 

da. 

 

 Paga INSS ?      SIM (     )      NÃO (     ) 

 

 

Por ser expressão da verdade firmo a presente. 
 
 
 
 

  _, / /   
 

Local e Data 
 
 
 
 
 
 

 

 

Assinatura do Declarante 
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