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Olá, candidato(a)!
Agradecemos por você ter escolhido o CURSINHO FGV! Temos muito interesse em te
ajudar a alcançar seus objetivos e, por isso, fizemos este manual para que você saiba
perfeitamente quais são os passos a serem seguidos para que você seja nosso aluno.
Aqui você encontrará todas as informações que precisa, desde o que é o Cursinho-FGV, até as
datas de seu Processo Seletivo e as turmas que compõem as aulas regulares.
É importante lembrar que na parte final deste manual há uma seção chamada “Perguntas
Frequentes”, então caso tenha alguma dúvida verifique se ela não foi respondida antes de
procurar nossa ajuda. Além disso, saiba que todos comunicados com os candidatos são feitos via
e-mail - fique atento à sua caixa de entrada!
Ressaltamos que a leitura deste manual é obrigatória, uma vez que você deverá concordar com
os termos aqui escritos no ato da inscrição para prosseguir no Processo Seletivo.
Desde já, lhes desejamos uma ótima prova e um bom início de jornada!
Equipe de Processo Seletivo de Alunos

Quem somos
Fundado em 2013, o CFGV é uma entidade estudantil sem fins lucrativos formada
por alunos da Fundação Getulio Vargas que têm em comum a vontade de expandir
realidades e impactar a sociedade brasileira. Para isso, contamos com uma equipe de mais
de 50 colaboradores, entre membros(as) da estrutura professores(as) e monitores(as). A
estrutura interna do Cursinho FGV é composta por diversas áreas organizacionais, as quais
se unem em prol do bem-estar do(a) aluno(a) no CFGV.

Objetivos
Promover um cursinho popular para alunos de baixa renda, atuando como um agente
transformador que, através da educação, prepara nossos alunos para o ENEM e para o
vestibular de Direito na FGV, aumentando, desse modo, a chance de entrada no ensino
superior.
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As turmas do Cursinho FGV que serão abertas em 2020 terão um modelo que visa a
atender a candidatos com diferentes pretensões de curso no Ensino Superior e a diferentes
necessidades de aprendizados. Para isso, contaremos com duas turmas que terão seu foco na
prova do ENEM. A terceira turma terá como foco o vestibular específico do curso de Direito na
FGV.
Além dos conteúdos dados em sala de aula, com o foco que cada turma contempla, há o
oferecimento de outras atividades durante a semana, como debates e aulas sobre temas não
contemplados aos sábados letivos, que visam desenvolver outras habilidades, como o
pensamento crítico e o lado cultural do indivíduo. Dessa maneira, incentivamos a participação
das(os) alunas(os) para não só se desenvolverem individualmente, mas também se construírem
como um coletivo.

Turma de Ciências Humanas

A turma de Ciências Humanas abrangerá todo o conteúdo da prova do ENEM com maior
foco nas matérias que compõem a temática de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Esta é a
turma ideal para aqueles que têm mais dificuldades em matérias relacionadas às Ciências
Humanas, mas também querem se aprofundar nos demais conteúdos e fazer uma excelente
prova no ENEM. Alunos que já têm facilidade nas matérias de Ciências Humanas e pretendem se
aprofundar nelas, também podem se identificar com esta turma.

Turma de Ciências Exatas

A turma de Ciências Exatas abrangerá todo o conteúdo da prova do ENEM com maior
foco nas matérias que compõem a temática de Matemática e suas Tecnologias. Esta é a turma
ideal para aqueles que têm mais dificuldades em matérias relacionadas às Ciências Exatas, mas
também querem se aprofundar nos demais conteúdos e fazer uma excelente prova no ENEM.
Alunos que já têm facilidade nas matérias de Ciências Exatas e pretendem se aprofundar nelas,
também podem se identificar com esta turma.

Turma de Direito FGV no CFGV

A turma de Direito CFGV tem como foco o específico vestibular da FGV Direito. Essa
limitação se dá com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso no curso de Direito da
Fundação que, devido às especificidades de sua prova, necessita de maior atenção. A grade
desta turma visará preparar o aluno para matérias que caem exclusivamente no vestibular de
Direito na FGV, que se diferencia das demais universidades e do modelo do ENEM. Portanto,
nesta turma, além das matérias convencionais, o aluno terá conteúdos voltados para Artes e
Atualidades, além de mais profundidade em Inglês.
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Para entrar no CFGV, o candidato deve passar por cinco fases, sendo estas respectivamente:
1.
2.
3.
4.
5.

Inscrição online + questionário de avaliação socioeconômica;
Envio de Carta de Motivação;
Prova de conhecimentos gerais;
Entrevista para avaliação de perfil.
Matrícula

É importante ressaltar que todas as fases são de igual importância para a classificação final
dos candidatos, sendo todas de caráter eliminatório.
Ressaltamos que as vagas do CFGV são voltadas a alunos de baixa renda, que tiveram
dificuldade em sua trajetória escolar. Além disso, como pré-requisito o aluno deve estar
cursando o terceiro colegial ou já o ter concluído enquanto estiver no Cursinho FGV.
A renda do candidato é analisada ainda no momento da inscrição junto a outras questões
socioeconômicas, como instituição onde cursa/cursou o Ensino Médio. A análise dessas
informações será feita a partir dos dados socioeconômicos submetidos pelo candidato no
momento da inscrição e terá teor eliminatório.
Para ser aprovado na análise dos dados socioeconômicos, o candidato deve ter renda
inferior ou igual a 1,5 salário mínimo per capita, de acordo com os critérios relacionados à renda
definidos pelo Programa Universidade Para Todos (ProUni). Os demais dados serão analisados
de acordo com critério estabelecidos internamente. Lembramos que todas as informações
socioeconômicas submetidas no ato da inscrição deverão ser comprovadas através de
documentos em um momento posterior no processo seletivo. Caso identificada a falsificação
dos documentos que compõem a renda, o candidato será automaticamente excluído de nosso
processo seletivo.

Vagas e Cotas
Ofereceremos neste processo seletivo um total de 144 vagas, sendo estas divididas
igualmente para cada uma das três turmas. Cada turma (Ciências Humanas, Ciências Exatas e
Direito FGV) contará com 30% das vagas destinadas a pretos, pardos e indígenas.
As vagas reservadas para as cotas serão destinadas a todos que se autodeclararem pretos,
pardos ou indígenas no ato da inscrição. O Cursinho FGV não aceitará mudanças posteriores.
Caso o número de vagas reservadas para cotas não sejam preenchidas, tais serão completadas
com candidatos que não necessariamente se encaixam no perfil.
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Processo de Inscrição

Devido ao aumento da procura pelo Cursinho FGV, optamos pela limitação do número de
candidatos que participarão da prova de conhecimentos gerais do Processo Seletivo. Assim,
nem todos os candidatos que se inscreverem necessariamente farão a prova, pois será levado
em consideração a ordem de inscrição e a adequação aos critérios socioeconômicos.
A primeira etapa do processo consiste na inscrição online por meio de um formulário,
onde o candidato submeterá seus dados e informações socioeconômicas. Após o término dessa
fase, enviaremos um e-mail para os pré-selecionados. Apenas receberão este questionário as
600 pessoas que se inscreveram primeiro e foram aprovadas na análise socioeconômica. Todos
serão notificados por e-mail, que serão encaminhados de acordo com a ordem de inscrição da
primeira fase, ou seja, os primeiros inscritos terão prioridade em confirmar seu interesse e serão
chamados na primeira chamada de inscrição, desde que tenham se encaixado nos requisitos
socioeconômicos aqui estabelecidos. Caso estas vagas não sejam preenchidas, faremos uma
segunda chamada.
O Cursinho FGV não se responsabiliza por erros de digitação no ato da inscrição. Dessa
forma, certifique-se de que todos os dados estão corretos. Problemas de comunicação são
responsabilidade do candidato.
As inscrições serão abertas no dia 8/07 e serão encerradas no dia 23/08 às 23:59h no
horário de Brasília.

Envio da Carta de Motivação

Após ser pré-selecionado, o candidato deverá submeter um texto de motivação através
de um formulário que será enviado posteriormente por e-mail. O texto deverá ser breve e conter
apenas detalhes que o candidato julgue importante ressaltar sobre sua trajetória, motivações,
interesses de curso de graduação, entre outras coisas.
A submissão do texto de motivação no formulário é obrigatório a todos os candidatos.
Aqueles que não a enviarem não poderão participar da prova de conhecimentos gerais, sendo
automaticamente excluídos do processo seletivo.

Após o final das inscrições, serão enviados emails solicitando o envio da carta de
motivação.
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Prova de Conhecimentos Gerais

A prova e redação serão realizadas no dia 14/09/2019 (sábado) e não haverá outro dia
para realizá-las. Por isso, já reserve esse dia para nós! Essa fase do Processo Seletivo será
realizada na Fundação Getúlio Vargas com a abertura do check-in às 10h e início previsto para
12h. É fundamental que todos os candidatos cheguem dentro do horário determinado, não
serão tolerados atrasos. Ao final do horário informado acima, os portões serão fechados e
nenhum candidato poderá entrar.
Para realizar a prova é necessária a apresentação de RG ou outro documento oficial com
foto, cópia do comprovante de conclusão de ensino médio ou algo que prove que você se
formará no final de 2020, além de lápis, borracha e caneta esferográfica preta ou azul. Além
disso, é permitida a entrada de alimentos e bebidas na sala de prova. Será possível a utilização
de relógio analógico trazido pelo candidato e é altamente recomendável que se traga alimentos,
uma vez que a prova será realizada em período de almoço.
A prova seguirá o padrão de questões ENEM, dessa forma será composta por todas as
matérias (Ciências Humanas e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Ciências da
Natureza e suas Tecnologias) e uma redação. A prova deverá ser finalizada até às 18h. Após esse
horário, todas as provas serão recolhidas.
Enviaremos resultados de aprovação e reprovação em todas as fases, porém não haverá
informação sobre o desempenho em cada questão ou disciplina da prova aplicada no dia
24/08/2019, ou de outras fases do processo.
● 10h – 12h: horário de chegada e entrega dos documentos.
● 12h – 18h: prova + redação.

Entrevista
A entrevista será realizada no dia 19/10/2019 (sábado) e não haverá outro dia para a
realizar. Por isso, caso você seja aprovado para a entrevista, reserve esse dia para nós! A
entrevista tem como objetivo conhecer um pouquinho mais os candidatos: queremos saber
sobre você, sobre a sua família, sobre seus interesses, etc. A entrevista é bem tranquila e precisa
de toda a sua sinceridade. Para a realização da entrevista, são necessários alguns documentos
que serão especificados posteriormente por e-mail.

Matrícula
A matrícula será realizada no dia 26/10/2019. Caso seja aprovado, o candidato receberá
um e-mail indicando o horário e os documentos a serem levados no dia e deverá confirmar seu
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interesse pela vaga através de um formulário que será enviado por e-mail. Vale ressaltar, ainda,
que o Cursinho FGV não cobra nenhum tipo de taxa para efetuar a matrícula de seus alunos.
O aluno que não puder comparecer no ato da matrícula pode ser representado por seu
responsável, desde que tenha menos de 18 anos completos. Candidatos menores de idade não
acompanhados de seus responsáveis no momento da matrícula poderão levar os documentos a
serem assinados para casa para trazer em data definida posteriormente.
Caso não seja possível comparecer no dia estipulado, haverá possibilidade de efetuar a
matrícula em outra data, caso o candidato manifeste interesse em se matricular. Os candidatos
em lista de espera são informados e contatados por e-mail caso haja alguma desistência.

Serão oferecidos:
1. O auxílio-transporte será fornecido em forma de crédito em cartões como, por
exemplo, Bilhete Único e BOM, restrito a trechos intermunicipais, com valor
máximo de 25 reais ao dia. O valor pode ser ajustado conforme o reajuste nas
tarifas. Na maioria das vezes será oferecido como reembolso com a hipótese de
ser antecipado, salvo circunstâncias extraordinárias. O Cursinho FGV trabalha com
os bilhetes oferecidos pela empresa SPVale, sendo eles o BEM, BOM e o Bilhete
único.
2. O auxílio-alimentação nos últimos semestres foi fornecido em forma de refeição
nos dias de aula e o benefício será continuado, salvo circunstâncias
extraordinárias.
Apenas poderá receber gratuitamente o material e assistir às aulas aos sábados quem
for efetivamente nosso aluno.
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Para perguntas e problemas relacionados ao Processo Seletivo, entre em contato através
do e-mail: processoseletivo@cursinhofgv.com. Todas as informações sobre as fases do
processo serão encaminhadas para os candidatos através desse e-mail, portanto confira o e-mail
informado no momento da Inscrição frequentemente para não perder nenhum detalhe.
Além disso, sempre postamos atualizações sobre o Processo Seletivo na nossa página do
facebook. Curta nossa página para ficar atento às nossas atividades:
http://www.facebook.com/cursinho.fgv/.

1) Por que existem duas turmas voltadas para o ENEM e uma específica para o curso de Direito
na FGV?
Decidimos abrir duas turmas cujo foco é ENEM para ampliar as oportunidades de
ingresso em diversas universidades que são contempladas pela pontuação no ENEM.
Já a turma de Direito existe para suprir as necessidades de conhecimentos específicos
exigidos pelo vestibular de Direito na FGV, que é uma prova muito diferente das demais.
2) Quem dá as aulas?
As aulas são ministradas por alunos da graduação, da pós-graduação e professores
convidados pelos membros do CFGV. Todos estão aptos a dar aulas, não tendo sempre
formação acadêmica superior na área, e todos são voluntários.
3) Tenho que pagar algum valor para ser um aluno do CFGV?
Não! O Cursinho FGV é totalmente gratuito.
4) A inscrição no processo seletivo garante minha vaga no CFGV?
Não. A inscrição é apenas uma das fases do Processo Seletivo.
5) Se eu for aprovado no CFGV, tenho vaga garantida na faculdade?
Não. Se você for aprovado no processo seletivo do Cursinho FGV, poderá se matricular e
assistir às aulas preparatórias para o vestibular, mas não garante aprovação na faculdade.
6) Qual a relação entre o Cursinho FGV e a Fundação Getúlio Vargas?
A Fundação Getúlio Vargas cede o espaço físico que utilizamos para dar aulas e
oferecem outras formas de suporte. O CFGV não tem participação de nenhum professor da
FGV.
7) Quais os horários das aulas?
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As aulas serão dadas aos sábados, das 7:00 às 18:00 ou das 08:00 às 18:00, de acordo
com o curso escolhido. O candidato que for aprovado receberá a grade horária das aulas de
forma mais detalhada. Algumas turmas também contam com simulados aos domingos.
8) Como funciona o Processo Seletivo?
O candidato que se inscreveu pela internet terá seus dados socioeconômicos avaliados.
Caso seja aprovado na análise de tais dados e esteja entre os 600 primeiros inscritos aprovados,
receberá um e-mail solicitando a carta de motivação. Haverá duas chamadas para o envio da
carta de motivação, e apenas aqueles que receberem estes e-mails e enviarem a carta de
motivação no prazo estabelecido poderão prosseguir no processo. Após essas etapas, receberá
um e-mail informando data da prova, documentos necessários e outras informações
importantes. No dia da prova, deverá comparecer à FGV e realizar uma prova de conhecimentos
gerais. Posteriormente, os aprovados na prova realizarão a entrevista. Os aprovados nessas
fases serão convocados para a matrícula presencial.
9) Quem pode prestar o processo seletivo?
Quem já concluiu o Ensino Médio ou concluirá em 2019 e possuir necessidade
socioeconômica.
10) Posso mudar a data/horário da prova?
Não. A prova será realizada apenas em um dia para todos os candidatos.
11) Como saberei se fui aprovado ou não?
Um e-mail será enviado informando se o candidato foi ou não aprovado. Além disso, se
for aprovado, o candidato será informado quando comparecer para realizar a matrícula e que
documentos levar.
12) Para que turma devo ir no CFGV se quero prestar vestibular para direito, mas sem foco na
FGV?
Você pode participar de qualquer uma das turmas, basta ponderar quais são as matérias
que você tem mais facilidade ou dificuldade. Caso opte pela turma “Direito-FGV”, tenha em
mente que você terá uma grade horária baseada no vestibular de Direito da Fundação Getulio
Vargas, ou seja, haverá aulas de artes e atualidades, além de uma carga maior em inglês. Já se
escolher a turma “Ciêncais Exatas”, haverá mais aulas de matemática do ENEM. Por fim, se
escolher a turma “Ciências Humanas”, pense que haverá mais aulas dessa habilidade no ENEM.
13) Como eu posso falar com o CFGV?
Para dúvidas sobre o Processo Seletivo, encaminhe um e-mail para
processoseletivo@cursinhofgv.com. Além disso, estamos sempre disponíveis no Facebook e
sempre postamos atualizações na nossa página.
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www.cursinhofgv.com
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