
Conheça nosso projeto
O MACVEST é um cursinho pré-vestibular que oferece aulas gratuitas para
jovens de baixa renda que desejam ingressar em uma universidade. 
As aulas são ministradas por professores voluntários, em sua maioria
universitários da USP, Unisal e Unifatea, e ocorrem de segunda à sexta-feira,
das 18h às 22h30. 
Contamos com o apoio de mais de 30 educadores, dispostos a orientar e
auxiliar os alunos no processo de preparação para o vestibular, além de um
corpo administrativo preparado para fornecer todo apoio psicológico que
precisam.
 

Quer ser um aluno?
Para ser um aluno MACVEST você precisará realizar o Vestibulinho, que é um
processo composto por 4 etapas:
 

inscrição 

online 

 

Entrega de

documentos

Realização

da prova

Entrevista com

assistente social

A inscrição online pode ser realizada clicando aqui! Nela, iremos coletar
algumas informações pessoais para verificar se você se enquadra nos
requisitos para ser nosso aluno.

fique ligado! as inscrições

encerram às 23h59MIN do dia

09/11/2019

https://forms.gle/7tLj6na3CkF2CPbj9


Lembre-se de que a inscrição online não garante sua confirmação na prova!
Para confirmar sua inscrição, você deve realizar a entrega dos documentos,
que é uma das etapas mais importante deste processo, pois é através dos
seus documentos que iremos confirmar todas as informações da inscrição
online e realizaremos a análise de renda. 

o candidato que não entregar toda a documentação exigida no prazo

estipulado estará eliminado do processo!

Após a confirmação da sua inscrição, você realizará nossa  prova, que é
composta por 60 questões de português e matemática. Ao final deste
manual você pode conferir o que estudar.

A última fase de nosso processo é a entrevista com assistente social, porém
nem todos os candidatos participam desta etapa. Serão encaminhados para
entrevista os candidatos que apresentarem inconsistência nas informações
fornecidas, desde que tenham renda per capita abaixo do teto estabelecido
e atendam a nota mínima de prova.
O agendamento será feito com antecedência e comunicado aos candidatos
via WhatsApp. O não comparecimento do candidato à entrevista também
implica na eliminação.

Como é composta a nota do candidato?
A nota final do candidato é composta pela nota de prova e pela análise de
renda, cada uma correspondendo a 50% da nota final.

Nota de prova
50%

Análise de renda
50%



Quais documentos levar?
Uma cópia do RG do candidato e de todas as pessoas da casa; caso
algum membro da família não possua RG, será aceito uma cópia da
Certidão de Nascimento; 
 
Trazer Histórico ou Comprovante de Conclusão do Ensino Médio, ou
o comprovante/declaração de Matrícula descrita pela Escola, para
aqueles que ainda não concluíram o ensino médio. Ambos podem
ser solicitados na secretaria da escola. Caso o aluno seja estudante
de escola particular, trazer também o comprovante de pagamento
de mensalidade;

Comprovante de renda de todos os moradores da casa (holerite,
contracheque, declaração de trabalhador autônomo, pensão
alimentícia, extrato de benefício do INSS);
 
Cópia da Carteira de trabalho (folha da foto, da identificação civil, do
último registro e da folha seguinte em branco) de todos os maiores
de 18 anos da casa;
 
Comprovante de endereço atual.

Quando entregar a documentação?
Dia 21/11 (quinta-feira)

Manhã: das 10h às 12h;
Tarde: das 14h às 16h;
Noite: das 19h às 21h;
 

Dia 22/11 (sexta-feira)
Manhã: das 10h às 12h;
Tarde: das 14 às 16h;
Noite: das 19h às 21h;

 
Dia 23/11 (sábado):

Manhã: das 10h às 12h
Tarde: das 14 às 16h

        UNISAL
(R. Dom Bôsco, 284 - Centro, Lorena)

ONDE



sobre a prova

Para realizar a prova, o você deverá apresentar:

Lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta;
 
Documento de identificação original com foto;

A prova será realizada no dia 30/11/2019, às 14h na Unisal (R. Dom Bôsco,
284 - Centro, Lorena). Você deverá comparecer ao local de prova com 30
minutos de antecedência, para verificar sua sala e acomodar-se.

a prova terá início pontualmente às 14h

Durante a prova, é proibido o uso de calculadoras, aparelhos eletrônicos ou
qualquer outro item que beneficie o candidato durante a prova.

o que estudar?

O tempo mínimo de permanência em sala de aula é de 2h, ou seja, se você
deixar o local de prova antes, sua prova será anulada. A prova tem duração
de 4 horas e durante esse período você não pode ausentar-se do prédio.

Para matemática, o candidato deverá ser capaz de:

Estabelecer relações entre diferentes unidades de medida;
 
Realizar operações básicas com frações;
 
Realizar operações básicas com radiciação;
 
Compreender noções básicas de área e perímetro da geometria plana;
 
Utilizar informações expressas em forma de porcentagem como
recurso para a construção de argumentação;
 
 Identificar leis matemáticas que expressem a

relação de dependência entre duas grandezas;
 
Resolver problemas com dados apresentados em
forma de tabela simples ou gráfico;
 
Resolver situação-problema com números
naturais, inteiros ou racionais envolvendo
significados da adição, subtração, multiplicação
ou divisão;
 



Resolver situação-problema por meio de equações do primeiro e
segundo grau;
 
Resolver situação-problema que envolva noções geométricas (ângulo,
paralelismo, perpendicularismo).
 

Para português, o candidato deverá ser capaz de:

Reconhecer as linguagens como elementos integradores dos sistemas
de comunicação e construir uma consciência crítica sobre os usos que
se fazem delas;
 
Verificar na composição das palavras os sentidos implícitos em afixos,
sufixos, radicais, desinências;
 
Reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social e as diferentes
variedades da língua portuguesa, procurando combater o preconceito
linguístico;
 
Identificar a relação semântica entre palavras de diferentes classes e o
tema de um texto;
 
Identificar, em textos de diferentes gêneros, as variedades linguísticas
sociais, regionais e de registro (situações de formalidade e
coloquialidade);
 
Identificar recursos verbais e não-verbais na organização de um texto;
 
Identificar em textos as marcas de valores e intenções que expressam
interesses políticos, ideológicos e econômicos;
 
Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como
elementos de caracterização dos sistemas de comunicação
(informativo, publicitário, artístico e de entretenimento);
 

Reconhecer em textos os procedimentos de persuasão
utilizados pelo autor. Comparar interpretações de um
mesmo fato em diferentes textos.
 



matrícula
Os candidatos convocados para matrícula serão comunicados via
WhatsApp, além da publicação da lista oficial de aprovados na página do
facebook.
Para confirmar sua vaga, você deverá preencher um formulário online,
manifestando interesse. O candidato que não preencher o formulário,
perde o direito à vaga. Não haverá matrícula presencial.

resultado

lista de espera
Os candidatos que não foram aprovados em 1ª chamada deverão ficar
atentos às listas de espera, pois as vagas não preenchidas ou de desistência
serão realocadas para aos candidatos seguintes em pontuação.

O resultado da 1ª chamada será divulgado dia 15/12/2019, através da página
oficial do cursinho (https://www.facebook.com/cursomacvest/).
O gabarito da prova será publicado no dia 30/11 às 20h no facebook.

Considerações finais
A prestação de informações falsas, incorretas ou incompletas na inscrição,
implicará a exclusão do candidato, não cabendo nenhum recurso
administrativo;
 
Durante o ano letivo, a diretoria MACVEST pode vetar a matrícula de alunos
que estejam prejudicando o andamento do curso, ou que não se encaixem
no perfil socioeconômico que o cursinho busca alcançar;
 
As informações prestadas pelos candidatos ficarão sujeitas ao art.299 do
Código Penal Brasileiro, Lei 2848/40:

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante: “Pena - reclusão, de 1 (um) a
5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o
documento é particular”.

https://www.facebook.com/cursomacvest/


Lorena, 09 de Outubro de 2019

Bruno Henrique Gomes Oliveira
Presidente da Associação Marie Curie Vestibulares


