UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
CAMPUS ARARAS
CURSO PRÉ-VESTIBULAR POPULAR DA UFSCAR
UFSCURSO

EDITAL SEGUNDO PROCESSO SELETIVO 2018
O UFSCurso torna pública a realização do Segundo Processo Seletivo 2018 para a formação de novas
turmas. Serão oferecidas 210 vagas a serem ocupadas de acordo com a Tabela 1 a seguir:
Turma

Período

Regularidade

Vagas

I

Matutino

Seg à Sex

45 vagas

II

Vespertino

Seg, Qua e Sex

45 vagas

III

Integral

Sábado

120 vagas

Tabela 1 – Disposição de vagas e horários para as três turmas do UFSCurso

As turmas oferecidas pelo UFSCurso diferenciam-se de acordo com os horários em que são ministradas
as aulas, sendo eles dispostas da seguinte forma:
Turma I – Período matutino, de segunda à sexta-feira, de 8h às 12h30
Turma II – Período vespertino, às segundas, quartas e sextas-feiras, de 14h às 18h
Turma III – Período integral, aos sábados, de 8h às 17h

1. CANDIDATURA E PÚBLICO-ALVO
Poderão se candidatar estudantes do 3º ano do Ensino Médio e aqueles que já concluíram o Ensino Médio.
Também poderão se candidatar estudantes do 2º ano do Ensino Médio, porém serão classificados somente
diante a disponibilidade de vagas. Será dada prioridade classificatória aos estudantes do 3º ano do
Ensino Médio e candidatos que já concluíram esse nível de ensino.
Consideramos público-alvo aqueles cujas condições socioeconômicas implicam histórico de exclusão
social, baixa-renda e, principalmente, dificuldade de acesso a universidades públicas.

2. CALENDÁRIO E INFORMAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO
Inscrições presenciais

28/02/2018 e 01/03/2018, das 9h às 18h na Casa
da Cultura (Praça Barão de Araras)

Documentos necessários para a inscrição

Documento original oficial com foto (ex: RG,
CNH, Passaporte, etc)

Taxa de inscrição
Prova

R$ 20,00
Pagamento no ato da inscrição
04 de março de 2018, das 13h às 17h, na UFSCar
Araras

Resultados

06 de março de 2018, no site do UFSCurso

Recurso

07 de março de 2018, das 10h às 15h

Resultado dos recursos

09 de março de 2018, no site do UFSCurso

Matrícula

10 de março de 2018, das 9h às 17h, na sala do
UFSCurso (UFSCar Araras)
Tabela 2 – Datas e informações sobre o Segundo Processo Seletivo 2018

3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
3.1 Inscrição
A inscrição para o UFSCurso é feita presencialmente pelo próprio candidato ou seu responsável e será
realizada nos dias 28 de fevereiro de 2018 e 01 de março de 2018, das 9h às 18h na Casa da Cultura (Praça
Barão de Araras, Centro). Para tal, é necessário:
o Apresentar um documento original com foto (RG, CNH, Passaporte, etc);
o Preencher adequadamente o questionário socioeconômico, o qual está disposto para impressão neste
edital (Anexo 03) e também será fornecido no local da inscrição. O questionário socioeconômico
deve ser preenchido TOTALMENTE, pois não serão aceitas inscrições cujos questionários estejam
incompletos ou com informações dúbias.
É sugerida a presença dos pais ou responsáveis para os candidatos que possam não saber preencher
corretamente o questionário, uma vez que não serão aceitas inscrições sem o questionário.
É cobrada uma taxa de R$20,00 (vinte reais) que deve ser paga em parcela única no ato da inscrição. Não
serão aceitas inscrições sem o pagamento da taxa.
Para candidatos que tenham feito inscrição no primeiro Processo Seletivo de 2018 e não
compareceram à prova ou foram reprovados, é permitida uma nova inscrição mediante novo
pagamento da taxa.
A inscrição não será realizada em outras datas e nem por outros meios que não sejam os descritos neste
item e na Tabela 02.
3.2 Questionário socioeconômico
Formulário que deve ser preenchido e entregue no ato da inscrição, disponível no local e neste edital
(Anexo 03). A avaliação do questionário ocorre de forma somatória e/ou subtrativa. Cada item do
questionário socioeconômico possui um valor; a somatória dos itens dará o resultado da pontuação social;
a pontuação econômica é relativa à renda per capta a partir da renda de todas as pessoas que moram
com o candidato (exceto se o candidato mora com pessoas sem parentesco e que dividem apenas as contas,

como acontece em repúblicas de estudantes). Para avaliação serão consideradas as duas pontuações,
que têm um caráter eliminatório. Essa pontuação não será divulgada, usada apenas para análise interna.

3.3 Prova
Prova única de caráter classificatório e eliminatório a ser realizada no dia 4 de março de 2018, no campus
da UFSCar de Araras, das 13h às 17h. Consiste em 01 (uma) redação dissertativa-argumentativa de 7 a
30 linhas, cujo tema será revelado no dia da prova, 11 (onze) questões de múltipla escolha e 11 (onze)
questões abertas, abordando todas as disciplinas do ENEM.
A redação assumirá caráter eliminatório para aqueles que fugirem do tema proposto da redação ou
entregarem a prova em branco; assumirá caráter classificatório para os demais que atenderem ao tema e às
normas de bom uso da língua portuguesa, bem como responderem às questões discursivas e objetivas.
3.4 Resultados
O resultado do Processo Seletivo UFSCurso 2018 será divulgado no site oficial do UFSCurso em 6 de
março de 2018. Os candidatos podem acessar a lista de aprovados através do link
https://ufscursocca.faiufscar.com. O resultado do questionário socioeconômico não será divulgado,
como disposto no item 3.2.
3.5 Datas para a entrega do recurso
Quaisquer contestações em relação aos resultados deverão ser apresentadas mediante recurso formalmente
escrito e assinado durante o período estipulado abaixo:
o 07 de março de 2018, das 10h às 15h
O recurso deverá ser entregue pessoalmente na sala do UFSCurso pelo candidato (caso seja maior de
idade) ou seus responsáveis e terá seu parecer divulgado no dia 09 de março de 2018, no site do
UFSCurso (http://ufscursocca.faiuscar.com).
3.6 Reserva de vagas e lista de espera
Caso o número de candidatos aptos a se matricularem seja maior do que a quantidade de vagas ofertadas,
os suplentes ficarão na lista de espera de acordo com a classificação divulgada no resultado e deverão,
caso queiram, declarar interesse pela vaga nos dias de matrícula. Os candidatos poderão ser chamados
até dois meses após o início das aulas através dos meios de contato registrados na ficha de inscrição.
Aqueles que estiverem na lista de espera, porém não declararem interesse não serão chamados.
4. MATRÍCULA
Aqueles que forem aprovados no Segundo Processo Seletivo UFSCurso 2018 deverão efetivar sua
matrícula no dia 10 de março, na UFSCar de Araras, sala do UFSCurso, durante os horários estipulados na
Tabela 02. Os documentos necessários para a realização da matrícula estão disponíveis no Anexo 01 e são
obrigatórios, a fim de se comprovar a veracidade do questionário socioeconômico respondido pelo
candidato.

Para alunos menores de 18 anos, a matrícula deve ser realizada pelos pais ou responsáveis.

Caso o candidato não consiga comprovar as informações declaradas de forma satisfatória, este
será excluído do processo seletivo.

4.1 Termo de compromisso
No ato da matrícula o candidato deverá assinar um termo de compromisso, declarando estar ciente das
normas regulamentadoras do UFSCurso. Caso o candidato seja menor de 18 anos, é necessário que o
responsável legal também assine o termo.

5. ELIMINAÇÃO
Será terminantemente desclassificado do Segundo Processo Seletivo UFSCurso 2018, em qualquer
instância, o candidato que:
o
o
o
o
o

Não preencher adequadamente o Questionário Socioeconômico;
Mentir ou omitir informações relevantes no Questionário Socioeconômico;
Não comprovar as informações declaradas no Questionário Socioeconômico;
Não realizar a prova ou entregá-la em branco;
Não atender aos critérios de avaliação da prova conforme descrito no item 3.3;

6. CONTATO
Quaisquer dúvidas em relação ao edital podem ser esclarecidas por e-mail (ufscurso@gmail.com), através
da página oficial do UFSCurso no Facebook ou pessoalmente nos dias das inscrições, recursos e matrículas.
Nenhuma informação será fornecida por telefone ou por quaisquer outros meios.
7. ANEXOS

ANEXO 01
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
• Documento de identidade original (ou cópia autenticada) com foto (RG, CNH ou Passaporte);
• 01 Cópia comum do documento de identidade do candidato;
• Documento de identidade (original ou cópia) de todos os integrantes da família listados no
questionário socioeconômico (caso houver integrantes menores de 18 anos, deve apresentar cópia da
certidão de nascimento);
• Comprovante de endereço (original ou cópia);
• Histórico escolar original para os candidatos que já concluíram o Ensino Médio. Os candidatos que
estão cursando o Ensino Médio deverão apresentar declaração da escola;
• Atestado original de recebimento de bolsa – apenas candidatos que sejam bolsistas de escola
particular;
• 02 Comprovantes originais de pagamento recentes das despesas declaradas no questionário
socioeconômico (contas de água, energia, telefone, internet, aluguel, financiamento, etc);
• Relatórios originais médicos/odontológicos que comprovem tratamento(s) contínuo(s) e/ou
despesas com medicação e plano de saúde – apenas candidatos que tenham plano de saúde/odontológico
e/ou gastos contínuos com medicação;
• Carteira de trabalho original de cada uma das pessoas que compõem a residência do candidato com
mais de 18 anos;
• Últimos três documentos originais que comprovam a renda de cada participante da família
(exemplo: holerite, prolabore, extrato de aposentadoria, pensão proveniente de falecimento do cônjuge,
pensão proveniente de separação conjugal, comprovante de imposto de renda, etc.).
o Nos casos de separação em que há possibilidade de comprovação de recebimento ou não de
pensão, anexar Declaração Modelo 5 e/ou Declaração Modelo 6 (ver Anexo 02).
o Os aposentados que não exercem outra atividade remunerada deverão apresentar, além do
comprovante de aposentadoria, a Declaração Modelo 2 (ver Anexo 02).
o O trabalho autônomo deve ser comprovado através da Declaração Modelo 1 (ver Anexo 02),
especificando o tipo de atividade, independentemente da apresentação do pró-labore. O trabalho não
registrado deve ser comprovado através da Declaração Modelo 1, excluindo a palavra Autônomo e
especificando que não é registrado em carteira.
o Os maiores de 18 anos de idade, na composição familiar, que não estiverem estudando, que nunca
trabalharam ou que estiverem desempregados deverão, obrigatoriamente, comprovar através da
Declaração Modelo 3 ou 4 (ver Anexo 02) ou do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (se
for recente).
* As declarações devem ser impressas em folha A4;
OS CANDIDATOS QUE NÃO CONSEGUIREM COMPROVAR DE FORMA SATISFATÓRIA
AS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO QUESTIONÁRIO SERÃO DESCLASSIFICADOS
DO PROCESSO.

ANEXO 02

Declaração Modelo 1 – Autônomo(a)
Declaro para fins de processo seletivo que exerço a função
AUTÔNOMA de _____________ tendo recebido a quantia de
R$__________ no mês de_____________ do ano
_____________.
Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e
declaro estar ciente das penalidades cabíveis, previstas no
Artigo 299 do Código Penal.
_________________________,
_________de_________________ de _______

Assinatura: ______________________________________
Nome: ___________________________________________
RG: ______________________

Declaração Modelo 2 – Aposentado (a)
Declaro para fins de processo seletivo que sou
APOSENTADO(A) tendo recebido a quantia de
R$__________ no mês de_____________ do ano
_____________.
Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e
declaro estar ciente das penalidades cabíveis, previstas no
Artigo 299 do Código Penal.
_________________________,
_________de_________________ de _______

Assinatura:_______________________________________
Nome: ___________________________________________
RG: ______________________

Declaração Modelo 3 – Atividade Remunerada
Declaro para fins de processo seletivo, que:
1. ( ) NUNCA EXERCI ATIVIDADE REMUNERADA.
2. ( ) NÃO EXERÇO ATIVIDADE REMUNERADA.
Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e
declaro estar ciente das penalidades cabíveis, previstas no
Artigo 299 Código Penal.
_________________________,
_________de_________________ de _______

Assinatura:_______________________________________
Nome: ___________________________________________
RG: ______________________

Declaração Modelo 4 – Desempregado (a)
Declaro para fins de processo seletivo, que me encontro
DESEMPREGADO
(A)
desde
_________de
_____________de ________.
Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas
e declaro estar ciente das penalidades cabíveis, previstas no
Artigo 299 Código Penal.
_________________________,
_________de_________________ de _______

Assinatura:_______________________________________
Nome: ___________________________________________
RG: ______________________

Declaração Modelo 5 – Divórcio
Declaro para fins de processo seletivo, que estou SEPARADO(A)
E NÃO RECEBO NENHUMA PENSÃO proveniente desta
condição.
OU
Declaro para fins de processo seletivo, que estou SEPARADO(A)
E
RECEBO
o
valor
de
R$
_______________
(________________________________reais), provenientes desta
condição.
Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e
declaro estar ciente das penalidades cabíveis, previstas no Artigo
299 Código Penal.
_________________________,
_________de_________________ de _______

Assinatura:_______________________________________
Nome: ___________________________________________
RG: ______________________

Declaração Modelo 6 – Pais Divorciados
Declaro para fins de processo seletivo que meus PAIS SÃO
SEPARADOS E QUE RECEBO o valor de R$ ____________
(_______________________reais),
provenientes
desta
condição.
Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e
declaro estar ciente das penalidades cabíveis, previstas no
Artigo 299 Código Penal.
_________________________,
_________de_________________ de _______

Assinatura:_______________________________________
Nome: ___________________________________________
RG: ______________________

ANEXO 03
QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO

UFSCURSO CURSO PRÉ-UNIVERSITÁRIO POPULAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – CCA
PROCESSO SELETIVO 2018
QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO

Nome:
Idade:
Telefone para contato:

Nº inscrição:
E-mail:
Telefone para recado:

• DADOS DE CARACTERIZAÇÃO SOCIAL
1. Escolaridade:
1.1. Ensino fundamental
 Totalmente em escola pública
 Maior parte em escola pública

 Totalmente em escola particular
 Maior parte em escola privada

 Se privado, teve bolsa? Que tipo (integral/parcial)? Por quanto tempo?
______________________________________________________________________________
1.2. Ensino fundamental, maior parte cursado em:
 Regular
 Técnico
 Outros:

 Supletivo
 Telecurso

1.3. Ensino médio
 Totalmente em escola pública
 Maior parte em escola pública

 Totalmente em escola particular
 Maior parte em escola privada

 Se privado, teve bolsa? Que tipo (integral/parcial)? Por quanto tempo?
______________________________________________________________________________
1.4. Ensino médio, maior parte cursado em:
 Regular
 Técnico
 Outros:

 Supletivo
 Telecurso

2. Trabalho
2.1. Já trabalhou?
 Não, nunca trabalhou

 Sim, a partir dos____anos

2.2. Trabalha atualmente?
 Não
Há quanto tempo está desempregado?
______________________________

 Sim
Há quanto tempo neste trabalho?
____________________________

3. Sobre o(a) candidato(a), preenchido pelo(a) mesmo(a)
3.1 Etnia
 Preto
 Pardo
 Indígena

 Branco
 Amarelo
 Outra:

3.2. Portador de necessidades especiais?
 Não

 Sim, qual?
____________________________

4. Sobre os pais ou responsáveis do(a) candidato(a)
4.1 Escolaridade dos pais ou responsáveis
4.1.1. Escolaridade do pai





Analfabeto/Não estudou
Ensino fundamental incompleto
Ensino fundamental completo
Ensino médio incompleto

 Ensino médio completo
 Ensino superior incompleto
 Ensino superior completo
 Escolaridade desconhecida

4.1.2. Escolaridade da mãe





Analfabeto/Não estudou
Ensino fundamental incompleto
Ensino fundamental completo
Ensino médio incompleto

 Ensino médio completo
 Ensino superior incompleto
 Ensino superior completo
 Escolaridade desconhecida

Caso o(a) candidato(a) não more com os pais, especificar o parentesco dos responsáveis no espaço abaixo e
preencher itens 4.1.1 e 4.1.2 de acordo.
__________________________________________________________________________________________

5. Moradia
5.1. Tipo de moradia
 Alugada
 Própria, pagando financiamento
 Própria, quitada

 Mora no local de trabalho
 Moradia cedida

5.2. Imóveis
Quantidade de imóvel por tipo
Tipo de imóvel:
Casa/Apartamento Terreno
Galpão
Candidato(a)
Pais/Responsáveis

Outros

Paga financiamento? Se sim, qual?
5.3. Sobre a moradia
5.3.1. Quantidade de cômodos (não inclui banheiros)
 01 cômodos
 02 cômodos
 03 cômodos

 04 cômodos
 05 cômodos
 __ cômodos

5.3.2. Quantidade de banheiros
 01 banheiro

 03 banheiros

5.4. Serviços de moradia – assinale o que possuir
 TV a cabo
 Internet

 Telefone fixo

• DADOS ECONÔMICOS
6. Depende financeiramente de outros que não os pais? Se sim, de quem (exemplo: avós, primos, tios,
irmãos, etc)?
__________________________________________________________________________________________
6.1. Outras pessoas dependem financeiramente de você? Se sim, quem (exemplo: filhos, pais, avós,
etc)? Quanto?
__________________________________________________________________________________________
7. Tabela de gastos
Gastos da família
Plano de saúde
Convênio odontológico
Doenças crônicas
Água
Energia
Telefone fixo
Telefone celular
Carro (prestações)
Aluguel/financiamento
Cursos
Outros

Valor pago

8. Informações sobre as pessoas que moram com o candidato

