
 

  



Caro candidato, 

     É com grande satisfação que damos início ao Processo Seletivo 

de Alunos 2020. Ao longo de seus 18 anos de história, o CUJA já 

fez parte da vida de centenas de estudantes, participando de 

uma etapa fundamental de suas vidas: o ingresso na 

Universidade.  

     Acreditamos que o Ensino Superior não deve ser privilégio de 

poucos e trabalhamos para cada vez mais para democratizar o 

acesso às melhores universidades do país. Nossa luta, sobretudo, 

é pela inclusão social através da educação. 

     Neste manual, você encontra informações gerais 

importantes para a participação no processo. Não deixe de ler 

até o final! Nos colocamos ainda à disposição em caso de 

eventuais dúvidas. 

     Estamos animados para recebê-lo em nossas dependências e 

esperamos encontrá-lo no CUJA em 2020, para que juntos 

possamos caminhar em direção a um ano repleto de aprendizado 

e vivências. Será um prazer tê-lo conosco nessa 

empreitada. Desejamos a todos um ótimo processo seletivo! 
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Calendário 
 

 

 

09/12/2019 Início das inscrições online 

15/01/2020 Término das inscrições online 

17/01/2020 Inscrições presenciais (para quem não fez 
inscrições online) 

18/01/2020 Prova  

19/01/2020 Divulgação do gabarito 

24/01/2020 Divulgação da 1ª chamada 

24/01/2020 à 
26/01/2020 

Período pré-matrícula online obrigatória (1ª 
chamada) 

28/01/2020 Divulgação da 2ª chamada 

28/01/2020 à 
30/01/2020  

Período pré-matrícula online obrigatória (2ª 
chamada)  

01/02/2020 e 
02/02/2020 

1ª Matricula presencial (1ª e 2ª chamadas) 

04/02/2020 Divulgação da 3ª chamada 

04/02/2020 e 
05/02/2020 

Período pré-matrícula online obrigatória (3ª 
chamada)  

06/02/2020 Divulgação da 4ª chamada 

06/02/2020 e 
07/02/2020 

Período pré-matrícula online obrigatória (4ª 
chamada)  

08/02/2020 e 
09/02/2020 

2ª Matricula presencial (3ª e 4ª chamadas) 

 

 

 



Sobre o curso 
 

 

O Cursinho Pré-Vestibular Jeaninne Aboulafia (CUJA) é um cursinho 

popular sem mensalidades que atua como um projeto de ação social do 

campus São Paulo da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Desde nossa fundação, há 18 anos, o nosso objetivo é revisar o conteúdo 

do Ensino Médio com alunos provenientes de escolas públicas e/ou de 

classes menos favorecidas, buscando a sua preparação para os 

vestibulares e sua inserção no ambiente acadêmico. 

O CUJA é totalmente organizado por alunos voluntários da 

graduação e pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). Atualmente, contamos com mais de 70 membros que atuam 

como professores, plantonistas, corretores de redação, coordenadores, 

diretores e secretários. Nossos membros têm o compromisso com o 

projeto e trabalham sempre unidos para ver e apoiar o crescimento de 

nossos alunos. 

Para ser aluno do nosso curso, é necessário prestar o processo 

seletivo descrito nesse manual. Por isso, leia atentamente as instruções 

aqui presentes e siga as orientações para que você possa fazer parte do 

nosso projeto. Estamos ansiosos em recebê-los. Até logo! 

 

  



 
 Inscrições  

 

1. Período de inscrição 

     As inscrições para o Processo Seletivo 2020 ocorrerão entre os 

dias 09 de dezembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020. A inscrição 

deve ser feita pelo site www.cujaunifesp.com. No ato da 

inscrição deve-se realizar o pagamento da taxa de inscrição (R$ 

20,00). Para inscrições online, é cobrada uma taxa de serviço de 

R$2,50. 

     Em caso de impossibilidade de realizar a inscrição online, há a 

possibilidade de inscrição presencial, a ser realizada na secretaria 

do CUJA (Rua Pedro de Toledo, 849 - Vila Clementino, São Paulo 

- SP, 04039-032), no dia 17 de janeiro de 2019, das 15h às 18h. 

No ato da inscrição, deve-se realizar o pagamento da taxa de 

inscrição (R$ 20,00), em dinheiro, sendo essa a única 

possibilidade de pagamento na inscrição presencial. 

 

2. Informações importantes 

     Uma vez efetuada a inscrição, não serão realizadas devoluções 

da taxa de inscrição. Toda comunicação será feita por e-mail, 

portanto, confira se seu e-mail está correto no formulário antes 

de finalizar a inscrição. 

     O número de inscritos será limitado para 1300 (mil e 

trezentas) pessoas. Será considerado inscrito aquele candidato 

que tiver preenchido corretamente o formulário de inscrição e 

quitado o pagamento da taxa dentro do prazo de vencimento.  



     Deve-se salientar que o CUJA é um cursinho destinado a 

pessoas que já concluíram o Ensino Médio ou estarão cursando 

o terceiro ano do Ensino Médio ou EJA no ano de 2020. 

Atenção: só serão consideradas efetuadas as inscrições que 

tiverem o pagamento realizado dentro do prazo estipulado no 

momento da inscrição.  

 

3. Questionário Socioeconômico 

     Durante a inscrição, seja online ou presencial, o candidato 

deverá, obrigatoriamente, responder ao questionário 

socioeconômico presente na plataforma de inscrição. Tal 

questionário reúne informações utilizadas para conhecimento do 

perfil do aluno e classificação (avaliação socioeconômica), 

conforme especificado na secção "Classificação e Resultado". 

     No ato de preenchimento do questionário socioeconômico, é 

interessante que o candidato tenha em mãos os documentos 

listados na seção "matrícula", para que preencha às perguntas 

corretamente e evite, assim, que ocorram problemas na 

matrícula, caso seja aprovado no processo. Declaração de 

informações falsas no questionário podem resultar em 

desclassificação ou reclassificação do candidato no processo 

seletivo. 

 

 

 

 



Prova  

 

1. Organização da prova 

     A prova de seleção contém 90 questões múltipla escolha com 

5 alternativas cada questão, sendo ela com duração de 5 horas, 

sem tempo adicional para preenchimento do gabarito. 

 

2. Conteúdo da prova 

     A prova aborda os conteúdos de Matemática, Química, Física, 

Biologia, Geografia, História, Inglês, Português, Filosofia e 

História da arte de acordo com o conteúdo programático do 

ensino médio segundo o Ministério da Educação. 

 

3. Local de prova 

    A prova será realizada no ETAPA, unidade São Joaquim, 

localizado no endereço: Av. da Liberdade, 1046 - Liberdade, São 

Paulo - SP, 01502-001. Certifique-se de como chegar ao local de 

prova e do tempo de trajeto para evitar imprevistos no dia da 

prova.  

 

4. Data e hora da prova 

     A prova será realizada no dia 18/01/2019 no endereço acima. 

A abertura dos portões ocorrerá às 12h. Às 13h ocorre o 

fechamento dos portões e início da prova (horário de Brasília). 

Recomendamos a chegada com antecedência para procura e 



acomodação em sala, já que após às 13 horas não mais será 

permitida entrada nas salas de realização da prova. 

Os candidatos só poderão deixar o local de exame após 

transcorridas 1h30min de prova. Eventuais idas ao banheiro e/ou 

beber água fora da sala serão permitidas após transcorridos 30 

minutos de prova. 

     A prova terá duração de cinco horas, com término às 18 

horas**. Não será atribuído tempo adicional para 

preenchimento do gabarito. 

** A prova para os portadores de necessidades especiais terá 

término às 19 horas.  

 

5. O que levar para a prova 

O candidato deve portar, no dia da prova, um documento de 

identificação com foto (RG ou outros) para entrada na sala. O 

documento de identidade aceito para identificação do candidato 

durante a realização da prova deve estar dentro do prazo de 

validade, permitindo a identificação do candidato através da 

foto. 

Para a realização da prova, o candidato deverá portar caneta 

azul ou preta, com a qual deverá preencher o gabarito da prova. 

Recomenda-se também que leve lápis e borracha para realização 

da prova. 

É vedada a utilização de aparelhos celulares ou quaisquer 

outros equipamentos eletrônicos, tais como relógios tipo 

smartwatch que possibilitem conexões remota a outros 



equipamentos. Recomenda-se que eles sejam desligados e, 

quando possível, tenham suas baterias retiradas antes da 

entrada na sala de realização da prova. 

    É permitido levar comidas e bebidas leves para a prova, 

entretanto é recomendado que não haja exageros. 

    É permitido o uso de relógios para consulta de tempo da prova. 

O candidato pode, a qualquer momento, perguntar o tempo de 

prova para nossos fiscais.  

 

6. Motivos de eliminação do processo seletivo 

     Será eliminado do processo seletivo qualquer candidato que 

for observado fazendo uso de aparelhos eletrônicos durante a 

prova, consultando material próprios ou qualquer outra forma 

de consulta que o favoreça na prova de maneira desleal com os 

demais candidatos. 

     Candidatos que não responderem ou não obedecerem às 

ordens dos fiscais ou demais membros da organização da prova 

também são passiveis de eliminação do processo seletivo. 

     Candidatos, após o recebimento da prova, são vetados de 

comunicação com os demais candidatos até a saída do prédio de 

realização das provas, caso isso não seja cumprido o candidato 

será eliminado do processo. 

     Candidatos cujos celulares ou afins tocarem alarmes durante 

o horário de prova serão, a princípio, advertidos e repetindo-se 

o ocorrido estarão passíveis de eliminação do processo. 



     Se existir alguma necessidade especial, como tomar 

medicação, informar o fiscal de sua sala e para casos não 

descritos nesse manual procure a organização no dia da prova. 

 

8. Atestado de presença 

     Os candidatos que necessitarem de atestado de presença 

deverão comunicar ao fiscal de sala antes do início da prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classificação e Resultados  

 

1. Composição da Nota Final e Classificação 

     A nota final será composta pela Nota obtida pelo candidato na 

Prova Teórica - tendo essa, peso de 50% em sua nota final, e 50% 

do peso pelo resultado do candidato na Avaliação 

Socioeconômica, conforme pontuação estabelecida. Serão 

convocados para a matrícula (1ª chamada) os 168 candidatos 

melhores classificados no processo.  

     Todos os documentos declarados serão checados 

pessoalmente em caso de convocação para a matrícula. 

Quaisquer disparidades poderão resultar na reclassificação do 

candidato, conforme renda per capta e pontuação final 

atualizadas.  

 

2. Resultado 

     Os resultados da primeira chamada e da lista de espera serão 

divulgados no dia 24/01/2019, no site www.cujaunifesp.com . Os 

candidatos convocados para matrícula devem realizar a pré-

matrícula online e preparar os documentos para as datas 

programadas para matrícula. 

     As demais chamadas serão divulgadas no mesmo endereço 

eletrônico, nas datas já citadas na seção "Calendário". 

 

 

http://www.cujaunifesp.com/


Matrícula  

 

   Caso seja aprovado no Processo Seletivo, o candidato deverá 

efetuar, primeiramente, a pré-matrícula online obrigatória 

através do site www.cujaunifesp.com/pre-matricula respeitando 

as datas estipuladas para isso de acordo com sua chamada. Após 

realizar a pré-matrícula online, o aluno deverá comparecer, no 

dia e horário indicado na pré-matrícula, no endereço Rua Pedro 

de Toledo, 840 - Vila Clementino, São Paulo - SP, 04039-002 para 

realização da matrícula presencial. Alunos menores de 18 anos, 

devem comparecer acompanhados de seus responsáveis no dia 

da matrícula presencial. 

     A não realização da pré-matrícula ou matrícula presencial no 

prazo estipulado acarreta em perda da vaga. 

     É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas 

as chamadas para a matrícula, que serão divulgadas em nosso 

site. Para chamadas posteriores à quarta chamada, os candidatos 

serão contatados por e-mail para informações sobre data e 

horário de matrícula. 

     No ato da matrícula, os candidatos aprovados deverão 

apresentar os seguintes documentos: 

1) 2 (duas) fotos 3x4; 

2) RG e CPF do candidato (original e cópia); 

3) RG de todos os membros do grupo familiar (apenas cópia); 

4) Comprovante de residência (original e cópia); 

http://www.cujaunifesp.com/pre-matricula


5) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou EJA ou 

comprovante de matrícula no 3º Ano do Ensino Médio ou EJA em 

2019 (original e cópia); 

6) Valor do pagamento da taxa de matrícula (R$30,00); 

7) Documentos comprobatórios da situação econômica e social 

(apenas os documentos que se apliquem a sua situação) - 

ORIGINAL e CÓPIA: 

7.1) Comprovante de renda (ex.: holerite); 

7.2) Carteira de trabalho de todos os contribuintes do grupo 

familiar; 

7.3) IPTU e IPVA; 

7.4) Declaração de Imposto de Renda das pessoas que 

contribuem para a renda da família (se isento fazer declaração 

com modelo disponibilizado); 

7.5) Concessão de Benefício (emitido pelo INSS); 

7.6) Comprovante de mensalidade escolar; 

7.7) Comprovante de bolsa escolar (declaração); 

7.8) Boleto ou atestado comprovando que cursou Curso Pré-

Vestibular “cursinho”) e/ou Certificado de conclusão de Ensino 

Superior ou comprovante de matrícula de Ensino Superior; 

7.9) Declarações disponíveis no site, na existência de um dos 

casos a seguir: (www.cujaunifesp.com): 

●Declaração de Pensão (modelo disponibilizado); 

●Declaração de Benefícios do Governo (modelo 

disponibilizado); 



●Declaração de Desemprego (modelo disponibilizado); 

●Declaração de Registro de Autônomo (modelo 

disponibilizado); 

●Declaração de Trabalho informal (modelo 

disponibilizado). 

8) Comprovante de pré-matrícula online 

 

     Na inexistência ou ausência de algum dos documentos 

listados, será aceita uma declaração escrita informando os dados 

pedidos e explicando o motivo da falta de documentação. A falta 

de documentos na matrícula poderá prejudicar o candidato, 

podendo resultar em sua eliminação no processo seletivo. 

     Caso não possa, por motivos formais (laborais, escolares, 

judiciais ou de saúde, todos devidamente atestados), 

comparecer na data estipulada, o candidato deve entrar em 

contato via e-mail contato@cujaunifesp.com, até o dia 

estipulado para a matrícula correspondente à sua chamada. 

     Não preenchidas as 168 vagas, novas chamadas serão 

realizadas, respeitando a ordenação dos candidatos na 

Classificação Geral. 


