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Introdução
Olá e bem-vindx! Este Manual do Candidato tem por objetivo
esclarecer um pouco sobre o funcionamento e as atividades do
Cursinho FGV (também chamado de CFGV). Caso você fique com
dúvidas ou queira saber mais sobre a gente, converse com algum
amigo que seja da entidade ou mande um email para:
cursinhofgvps@gmail.com

O que é o Cursinho FGV
O CFGV é um cursinho popular, o que já diz bastante coisa.
Cursinhos populares têm o objetivo de democratizar a educação,
de modo que costumam focar num público de baixa renda sem
visar ao lucro. Por isso, é comum que não cobrem nada ou, outras
vezes, apenas o material, uma taxa de matrícula e/ou a inscrição,
para que consigam continuar existindo. No caso, o CFGV faz parte
do primeiro grupo: é totalmente gratuito. Além disso, também
oferece benefícios como almoço, lanche e vale-transporte, para
que os alunos tenham suas preocupações financeiras minimizadas.
No CFGV as aulas são aos sábados, há simulados em alguns
domingos e em dias de semana pode haver plantões e monitorias, a
depender da demanda dos alunos e docentes. Além disso, para
garantir que toda essa rotina funcione, a Estrutura Administrativa
está sempre trabalhando, debatendo e se aprimorando.
Fazer parte do Cursinho FGV, seja como docente ou como parte da
estrutura, certamente será uma experiência de aprendizado
incomparável e de realização de impacto social visível.

Diferença entre Estrutura e Docência
Existem duas principais frentes de atuação do Cursinho
FGV: a Estrutura Administrativa e a Docência.
Os docentes são os professores e monitores, aqueles que
estão de fato em sala de aula com os alunos todo sábado.
Eles são selecionados por meio de um processo seletivo
específico, que acontece nos finais dos semestres. Nossos
docentes podem ser qualquer aluno, de qualquer
faculdade, ou mesmo um profissional formado, desde que
seja aprovado no processo seletivo.
Já a Estrutura Administrativa fica responsável por
manter o funcionamento do CFGV, o que inclui: pensar
em ferramentas que garantam a entrada e permanência
dos alunos no Cursinho, buscar patrocinadores, gerir
recursos financeiros, organizar eventos, divulgar nosso
trabalho, realizar processos seletivos e cuidar do clima
organizacional para que todas as tarefas anteriores
aconteçam.
Os processos seletivos para a Estrutura Administrativa
acontecem no começo de cada semestre, como está
acontecendo agora! Portanto, fica a dica: entrar para a
Estrutura não significa dar aula, mas é uma tarefa
igualmente desafiadora e recompensadora. Entrar para a
Estrutura do CFGV significa fazer parte de uma das
nossas 8 áreas, que apresentaremos a seguir.

Quais são nossas áreas
Institucional - O único da lista que não é uma área, mas
sim um cargo. Cada área tem o seu diretor, responsável
por coordenar as tarefas da área, e o Diretor Institucional
tem um papel de coordenação dos outros diretores. Além
disso, também cuida da representação legal do CFGV, do
relacionamento com outras entidades e de processos mais
cotidianos, como reservar salas para aulas e reuniões.
Relações Externas - Apelidada de “Relex”, é a
área responsável primariamente pela captação
de recursos para a entidade e pelo contato e
relacionamento com seus patrocinadores. É
assim que o CFGV se perpetua como um
cursinho totalmente gratuito e ainda consegue
oferecer benefícios aos alunos e docentes.
Financeiro-Jurídico - Ou simplesmente “Fin-Jur”, é a
área responsável por desenvolver os orçamentos da
organização e gerenciar suas despesas. Também está
diretamente relacionada ao fornecimento dos benefícios
aos alunos, já que precisa gerir os recursos e formalizar
contratos para o vale-transporte e alimentação.
Marketing - Também abreviada como “MKT”, é a área
responsável pela divulgação da imagem do Cursinho FGV.
Para isso, mantém operando seu site e suas redes sociais
(Facebook e Instagram), além de organizar eventos como o
Doa Bixo. Por fim, o Marketing também fica encarregado
da identidade visual do Cursinho e encomenda os produtos
da entidade, como camisetas, moletons e afins.

Pedagógicos (Exatas, Humanas & Direito) - Cada um dos 3 pedagógicos
(ou PEDs) fica encarregado de uma das 3 turmas do Cursinho. Os PEDs
são responsáveis pelo acompanhamento discente e docente, através de
tarefas como: estruturação do cronograma de aulas e simulados, coleta
de demandas, análise de desempenho dos alunos, dentre outras. Os
PEDs estão presentes aos sábados com frequência e também realizam
tarefas mais triviais, como a chamada. Por tudo isso, acabam sendo as
áreas que mais têm contato direto com alunos e docentes.
Processo Seletivo - Também chamado apenas de PS, é responsável,
como diz o nome, pelo planejamento e execução de processos
seletivos para a entidade, particularmente o processo para o corpo
discente (alunos). Isso envolve planejar a logística dos dias de prova
e de entrevista, bem como de matrícula. Com o tempo, o PS passou a
incorporar o processo seletivo de docentes e a tendência é que isso
também vire uma atribuição exclusiva da área no futuro.
Gestão de Pessoas - Por último, mas não menos importante, GP é
a área responsável por facilitar o convívio dentro da Estrutura
Administrativa e garantir a harmonia do Cursinho, otimizando
os processos. Isso significa que suas atribuições vão desde
organizar as festas de integração e as reuniões gerais da entidade,
até realizar o acompanhamento de atividades semanais de cada
área e emitir certificados de horas complementares.

O que acontece aos sábados
São nos sábados que os alunos do CFGV têm aula! Desta forma, toda a
equipe do CFGV opera a fim de garantir que os sábados ocorram da
melhor forma possível. O dia começa às 7h e se encerra às 18h; são, em
média, aulas de 50 minutos, com intervalos previstos para almoços e
lanches. São nos sábados que temos, enquanto estrutura, a oportunidade
de ter o maior contato com os alunos e com os docentes!

