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EDITAL – PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS 2021/2 – Intensivo
Por meio deste edital, o Cursinho Diferencial - UNESP torna público a abertura das inscrições
referentes ao Processo Seletivo para as turmas INTENSIVAS 2021/2 para a unidade de
Andradina.
1.0 DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, do dia 01 de julho até as 20h
do dia 26 de julho de 2021 (horários de Brasília), no endereço:
https://forms.gle/kJwaVysZ4LM1FvDz9
1.2 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá realizar o preenchimento de todos os campos
da página com os seguintes dados e respostas às seguintes perguntas:
- Nome;
- RG;
- CPF;
- E-mail (NECESSARIAMENTE @gmail.com);
- Histórico Escolar ou Declaração de conclusão do ensino médio em escola pública
(arquivo em PDF);
- Comprovante de Residência ( arquivo em PDF);
- Endereço; Número; Complemento; Bairro; CEP; Cidade; Estado;
- Telefone fixo;
- Telefone celular;
- Você concluiu ou irá concluir o Ensino Médio na Rede Pública de Ensino?
- Já frequentou o Cursinho Diferencial?
2.0 DAS NORMAS GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
2.1 As inscrições encerrar-se-ão, impreterivelmente, no dia e horário fixados neste Edital.
2.2 As inscrições implicam o entendimento e a aceitação, pelo candidato, das condições totais
previstas neste Edital.
2.3 O não cumprimento das exigências, impostas por este edital, implicará no indeferimento
da inscrição.
2.4 O aluno que fizer a inscrição e não justificar sua ausência nos critérios do parágrafo 6°
deste documento será vetado de concorrer a uma nova vaga no ano seguinte.
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3.0 DAS VAGAS
3.1 Para o período letivo de julho até dezembro de 2021 serão disponibilizadas 400
(quatrocentas) novas vagas para o Cursinho Diferencial - Unidade Andradina, na modalidade
EAD (ensino à distância)

4.0 DOS CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO DE ALUNOS
4.1 Somente serão admitidos no Cursinho Diferencial: alunos da rede pública de ensino, ou
de escolas da Rede SESI, que já tenham concluído ou que estejam matriculados a partir do
segundo ano do ensino médio ou equivalente; e alunos da rede particular de ensino que já
tenham concluído ou que estejam matriculados a partir do segundo ano do ensino médio ou
equivalente, desde que comprovem bolsa de estudos de no mínimo 50%.
4.2 Os alunos que preencherem as condições do artigo anterior, estarão inscritos para o
Processo Seletivo.
5.0 DA SELEÇÃO DOS ALUNOS
5.1 A seleção será procedida pela Comissão de Processo Seletivo, obedecendo aos seguintes
critérios já comunicados através dos parágrafos 1° e 2° deste documento.
5.2 Caso o processo de seleção exceda o número máximo de 400 inscritos, serão considerados
os critérios de seleção:
-

Residentes em Andradina;
Alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública;
Alunos do segundo ano do ensino médio da rede pública.
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6.0 DA SUBSTITUIÇÃO E DESISTÊNCIA DO ALUNO
6.1 Caso o aluno não obtenha frequência igual ou superior a 70% (setenta por cento) na
primeira semana e frequência igual ou superior a 70% na segunda semana de aula, este será
excluído do cursinho.
6.2 O Processo Seletivo de Alunos de 2021/2 não haverá lista de espera.
7.0 DA MATRÍCULA
7.1 Os 400 (quatrocentos) inscritos que adicionarem as informações do item 1.2 estarão
submetendo ao Cursinho Diferencial - Unidade Andradina os documentos suficientes para a
realização da matrícula no ano vigente. Para o caso em que o aluno tenha concluído em
escola particular, deverá apresentar documento que comprove o mínimo de 50% de
bolsa das mensalidades pelo e-mail cursinhodiferencial.and@gmail.com.
8.0 DO INÍCIO DAS AULAS
8.1 As aulas terão início no dia 19/07/2021.
8.2 As demais datas do cursinho serão divulgadas no calendário escolar, no início das aulas.
8.3 As aulas acontecerão no período das 19h00 às 22:40h através da plataforma Google Meet.
O acesso será informado posteriormente.

9.0 DO RESULTADO
9.1 O aluno aprovado na seleção será informado pela Comissão de Processo Seletivo através
dos dados informados na ficha de inscrição.
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