
Cursinho Popular Carolina de Jesus 
EDITAL - 2019/01 - Curso Extensivo 2019 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - CLIQUE AQUI! 
 

1. OBJETIVO 
O Cursinho Popular Carolina de Jesus abre seu processo seletivo para as pessoas interessadas              
em seu Curso Extensivo pré vestibular e enem 2019. 
 
2. DAS VAGAS 
Serão oferecidas 15 vagas para o curso extensivo que acontece a partir de 11 de março de                 
2019 até 30 de novembro de 2019, podendo ser ampliadas.  
 
3. DAS AULAS 
As aulas serão de caráter presencial e ministradas no Quilombo do Sopapo: Rua Capivari, nº               
602, Bairro Cristal, Porto Alegre. Horários e dias das aulas: aulas regulares de segunda-feira              
a sexta-feira, das 19 horas às 22 horas, com atividades extraordinárias aos sábados a serem               
agendadas.  
 
4. DA SELEÇÃO 
A seleção de estudantes para o ano de 2019 se dará através da seguinte metodologia:               
inscrição online, análise de perfil socioeconômico e entrevista. A divulgação das pessoas            
selecionadas ocorrerá através da página do facebook do Cursinho Popular Carolina de Jesus             
(https://m.facebook.com/cursopopularcarolinadejesus/). 
 
5. DA INSCRIÇÃO 
As inscrições serão feitas através de preenchimento de formulário online          
(https://goo.gl/Z3hJBN), a partir da data de publicação deste edital à 01 de março de 2019. 
 
6. DA ENTREVISTA 
Nos dias 2, 3, 4 e 5 de março, a comissão do Cursinho Popular Carolina de Jesus analisará os                   
formulários de inscrição e perfil socioeconômico das pessoas inscritas, conforme item 7 deste             
edital, e marcará a entrevista por e-mail e/ou contato telefônico no dia 05 de março. A                
entrevista ocorrerá nos dias 7 e 8 de março.  
 
7. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRyePeHg81W9Wt73MCP6mYh0eAfEj9sumEVwmaCXOGhicSEg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRi2KcR-Q7MdJopIvrQk7SgCSPqMkXkpC80Ee6ELsuHZqwMg/viewform?usp=sf_link
https://m.facebook.com/cursopopularcarolinadejesus/
https://goo.gl/Z3hJBN


O/a candidato/a deverá anexar ao formulário de inscrição os seguintes documentos: carteira            
de identidade; comprovante de residência (conta de luz, preferencialmente); comprovante de           
renda (carteira de trabalho, contra cheque ou declaração de renda escrita à mão); histórico              
escolar. 
Além do seu comprovante de renda, é necessário anexar o do grupo familiar também. 
Havendo problemas em anexar os documentos ao formulário os mesmos devem ser enviados             
para o email cursinhop.carolina@gmail.com com o assunto DOCUMENTOS INSCRIÇÃO e          
o nome da pessoa.  
O envio dos documentos deve ser realizado dentro do período de inscrições conforme item 5. 
 
8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
As vagas para o Extensivo 2019 estão disponíveis para todas as pessoas aptas a concorrer a                
uma vaga no ensino superior através do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM-2019) e              
do Concurso Vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS-2020). 
O Cursinho Popular Carolina de Jesus priorizará pessoas egressas de escolas públicas,            
autodeclaradas negras e baixa renda em geral. 
 
9. DA DIVULGAÇÃO DAS PESSOAS SELECIONADAS 
O Cursinho Popular Carolina de Jesus divulgará, até o dia 10 de março de 2019, na página                  
do facebook https://www.facebook.com/cursopopularcarolinadejesus/ e por e-mail a lista        
dos/das habilitados/as para confirmação da matrícula e início das aulas no dia 11 de março               
de 2019. 
 
11. DA MATRÍCULA 
A matrícula ocorrerá no dia 11 de março de 2019 no Quilombo do Sopapo: Rua Capivari, nº                 
602, Bairro Cristal, Porto Alegre com início às 19 horas com um seminário de abertura do                
ano letivo com informações sobre o Cursinho Popular Carolina de Jesus e seu papel na               
Educação Popular e assinatura do Termo de Compromisso (anexo 1). 
 
12. SOBRE CUSTOS DE MATERIAL E CONTRIBUIÇÕES 
Não existem custos fixos para participar das aulas, apenas a contribuição mensal de R$ 5,00               
reais para manutenção do espaço e para impressão de materiais.  
 
 
  

https://www.facebook.com/cursopopularcarolinadejesus/


ANEXO 1 

Termo de Compromisso do Aluno  

Eu___________________________________________________________________________
__, portador(a) do RG_________________________, data de nascimento: ___ / ___ / ______,            
matriculado no Cursinho Popular Carolina de Jesus, declaro estar ciente das normas que o              
regulam, as quais estão descritas abaixo e que o não cumprimento de qualquer uma delas,               
implicará no meu desligamento, sendo minha vaga ocupada por outro candidato que esteja             
disposta a cumpri-las.  

1) O aluno terá de ter uma frequência mensal em cada disciplina de setenta e cinco por                 
cento (75%) nas aulas ministradas no Cursinho Popular Carolina de Jesus. Esporadicamente            
poderá haver aulas aos sábados, aos domingos. Sendo considerada também falta o não             
comparecimento nesses dias, pois as mesmas entrarão nos setenta e cinco por cento (75%)              
mínimos de frequência.  

2) Questões referentes à disciplina: conversa, celular ligado, entrar e sair em demasia da sala               
de aula, falta de respeito com colegas, professores ou estudantes e funcionários do Quilombo              
do Sopapo poderão implicar desligamento do Cursinho Popular Carolina de Jesus.  

3) Alunos do Cursinho Popular Carolina de Jesus não podem cursar outro curso             
pré-vestibular concomitante ao Cursinho Popular Carolina de Jesus.  

4) Não serão tolerados atitudes racistas, machistas e lgbtfóbicas ou preconceitos de qualquer             
ordem em espaços do Cursinho Popular Carolina de Jesus, podendo acarretar no            
desligamento da/o aluna/o. Situações que se passarem fora destes serão discutidas e            
deliberadas coletivamente.  

5) Os casos omissos ficarão a critério da Coordenação do Cursinho Popular Carolina de Jesus 

Tendo lido e entendido os termos do Cursinho Popular Carolina de Jesus, aceito-os e estou               
disposto a cumpri-los bem como a me comprometer com o projeto da Educação Popular  

Porto Alegre,____ de __________________ de 2019  

 

______________________________________________________ 
Assinatura da aluna/aluno conforme o Documento de Identificação  

  



ANEXO 2 

CRONOGRAMA 
 
 
 

Encerramento de Inscrições 01/03/2019 

Análise dos formulários 2/03/2019 à 05/03/2019 

Agendamento de entrevistas 05/03/2019 

Entrevistas 07/03/2019 à 08/03/2019 

Divulgação dos alunos(as) habilitados(as) até o dia 10/03/2019 

Matrícula 11/03/2019 às 19 horas. 

 


