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QUEM SOMOS
O futuro é feito das escolhas que você faz agora
A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tradicionalmente conhecida por seu engajamento político-social, foi palco de diversos eventos transformadores ao longo dos anos.
Nosso principal objetivo, diante do contexto marcado por desigualdades em que
vivemos, é a inclusão social por meio da educação, contribuindo para a formação
de um indivíduo mais consciente e independente.
Assim, em agosto de 2011, foi criado o Arcadas Vestibulares, por um grupo de
alunos e alunas da Faculdade de Direito com o ideal em comum de uma sociedade
mais justa, democrática e receptiva.
A ideia é tornar verdadeiramente possível que alunos que não podem arcar com
um cursinho pré-vestibular comercial sejam aprovados nas melhores universidades do país. Além disso, nossa atuação não se resume às aulas expositivas: nós
privilegiamos uma abordagem que aproxima a relação professor-aluno. Isso tem
se mostrado essencial para um aprendizado pleno e humanizado.
A cada ano, procuramos melhorar cada vez mais nossos serviços. Com um corpo
docente seleto e dedicado, aliado aos métodos de ensino do Sistema ETAPA, buscamos oferecer uma ampla preparação aos nossos alunos, tendo como objetivo
final o seu sucesso no vestibular.

CALENDÁRIO
14.12.2017,
09.01.2018
10.01.2018

Período de inscrições: das 13h às 17h, na Faculdade de Direito –
USP. Pagamento da taxa de R$20,00 (vinte reais). Trazer documento original com foto.
Primeira etapa: prova objetiva
- 60 (sessenta) testes;
- 1 (uma) redação.

23.01.2018

A prova terá 5 (cinco) horas de duração.
Local: Cursinho ETAPA - Ana Rosa (Rua Vergueiro, 1987).
12h30: abertura para ingresso na sala;
13h: fechamento das salas e início da prova.

26.01.2018
29.01 a 03.02.2018

15.02.2018
20 e 21.02.2018

Convocação para entrevistas socioeconômicas.
Segunda etapa: entrevistas socioeconômicas. Na Faculdade de Direito - USP.
Convocação para matrícula em primeira chamada
Matrícula: entrega da documentação necessária e pagamento da
taxa de matrícula. Na Faculdade de Direito da USP entre 12h e 15h.

22.02.2018

Convocação para matrícula em segunda chamada, se houver.

23.02.2018

Matrícula da segunda chamada, se houver.

INSCRIÇÕES
Quando e onde
14.12.2017
09.01.2018
10.01.2018

Documentação
necessária

As inscrições no processo seletivo 2018.01 do Arcadas Vestibulares poderão ser feitas, primariamente,
em três datas, das 13h às 17h, na Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo, situada no Largo São
Francisco, 95 (próximo às estações Sé e Anhangabaú
do metrô e aos Terminais Urbanos Bandeira e Parque
Dom Pedro II).
Devido a restrições físicas, as inscrições serão encerradas quando as 600 (seiscentas) vagas disponíveis
forem preenchidas. Essas vagas serão igualmente divididas entre os três dias de inscrição, havendo, assim,
200 (duzentas) vagas por dia. Os dias de inscrição estarão sujeitos ao preenchimento do limite de vagas
estipulado.

Para a realização da inscrição é necessária a apresentação de um documento original com foto, sendo
aceitos:
- documento de identidade;
- carteira de motorista; ou
- documento de identidade estrangeiro (RNE).

A inscrição pode ser realizada pelo responsável legal
(se ausente o candidato) desde que apresentados os
documentos necessários.

Taxa de
inscrição
R$20,00

A taxa de inscrição para o Processo Seletivo 2018.01 é
de R$20,00 (vinte reais).
Vale destacar que ainda há a taxa de matrícula para os
aprovados.
A inscrição será efetivada somente após o pagamento, quando será atribuído ao candidato um número
de inscrição no Processo Seletivo 2018.01 do Arcadas
Vestibulares. O pagamento deverá ser no momento da
inscrição e não haverá devolução da taxa de inscrição.

Portadores de
necessidades
especiais

É necessário que candidatos portadores de necessidades especiais se declarem como tais ao realizarem
sua inscrição, encaminhando a documentação comprobatória de sua condição. Tais documentos serão
analisados pela comissão organizadora do processo
seletivo e, em seguida, um e-mail será enviado ao candidato com informações específicas acerca dos recursos de acessibilidade a serem fornecidos.
Poderão ser fornecidas provas ampliadas (tam. 18) ou
superampliadas (tam. 24); tempo adicional de prova; e
acompanhante. Outros recursos serão analisados pela
comissão organizadora da prova, se assim solicitado.

PROCESSO
O Processo Seletivo do Arcadas Vestibulares será composto por 2 (duas) etapas,
que consistem em uma prova sobre conhecimentos gerais e uma entrevista socioeconômica.
O desrespeito às normas que regem o Processo Seletivo 2018, bem como a desobediência às exigências registradas no Manual do Candidato, acarretarão a desclassificação do candidato.
O Arcadas Vestibulares reserva-se o direito de excluir do Processo Seletivo qualquer
candidato cuja identificação, nos dias de exames, seja duvidosa.
É obrigatório o porte de documento original com foto.
Casos omissos neste edital serão decididos pela Diretoria do Arcadas Vestibulares.
O Arcadas Vestibulares reserva o direito de alterar as disposições contidas nesse
Edital conforme necessário.

Primeira Etapa
23.01.2018
Local: ETAPA Ana Rosa
Horário: 13h

A primeira etapa do Processo Seletivo consistirá em
uma prova com:
- 60 (sessenta) testes sobre conhecimentos gerais (temas serão especificados e divulgados na página do Arcadas Vestibulares mais adiante), abrangendo todas as
matérias do currículo do Ensino Médio;
- 1 (uma) redação (dissertação).
A prova ocorrerá apenas no dia 23.01.2018, entre 13h
e 18h (duração máxima de 5 horas) e será aplicada no
cursinho Etapa – Unidade Ana Rosa, localizado na Rua
Vergueiro, 1987 (próximo à estação Ana Rosa do metrô).
Não haverá tempo adicional para a transcrição do
gabarito. Após o início da prova, não será possível a entrada de candidatos atrasados na sala de exame; assim,
o candidato deverá comparecer ao local de prova com
1 hora de antecedência.

O que levar?

No local de prova da primeira etapa (dia 23.01.2018), o
candidato deverá portar:
- Documento original com foto;
- Comprovante de inscrição (será entregue no dia de
inscrição);
- Caneta esferográfica azul ou preta;
- Água e alimentos que desejar.
Será terminantemente proibido portar qualquer tipo
de equipamento eletrônico, material impresso ou para
anotações, canetas que não as recomendadas, gorros,
bonés ou quaisquer outros materiais inadequados à
situação.

Convocação
para Segunda
Etapa
26.01.2018
Segunda Etapa
29.01 a
03.02.2018
Local: Faculdade
de Direito da USP

O que levar?

Todos os candidatos que realizarem a primeira etapa
estarão convocados para a segunda etapa do Processo Seletivo. No dia 26.01.2018 serão publicadas em
nossa página do Facebook as datas e os horários das
entrevistas de cada candidato.
Nos moldes de um cursinho pré-vestibular voltado
para alunos de baixa renda, a segunda etapa é um
meio de encontrar os candidatos que se encaixem no
nosso perfil. Ela consiste em uma pequena conversa
com um membro da nossa equipe, a fim de que seu
perfil socioeconômico seja traçado. Cada candidato
será chamado em um único dia e horário, que poderá
variar entre as 12h e 17h nos dias de semana ( 29/01 a
02/02) ou entre as 8h e 12h no sábado (03/02). O dia e
horário de cada um será informado em nossa página
de Facebook e as entrevistas socioeconômicas serão
realizadas nas dependências da Faculdade de Direito
USP – Largo São Francisco, 95.
Para a segunda etapa (dias 29.01, 30.01, 31.01, 01.02,
02.02 e 03.02.2018), deve o candidato portar, obrigatoriamente:
- Cópia e original do RG e CPF do candidato;
- Cópia do RG de todos os que residem com o candidato ou, para aqueles que não possuem, certidão de
nascimento;

- Comprovante de inscrição (fornecido quando efetuada a inscrição);
- Cópia e original de Comprovante de Residência (conta de luz, conta de água, por exemplo);
- Cópia e original do Comprovante de Conclusão ou
Histórico Escolar do Ensino Médio. Para os que ainda
não o concluíram, trazer Comprovante ou Declaração
de Matrícula;
- Cópia e original de documentos que comprovem renda de todas as pessoas residentes na casa, tais como:
- folha de pagamento (holerite);
- último registro da Carteira de trabalho;
- comprovante de aposentadoria (comprovante de saque); ou
- se autônomo, declaração de renda de trabalho autônomo, conforme molde que se
encontra na última página deste manual, e
extrato bancário dos últimos três meses;
*Todas as cópias requeridas deverão ser entregues ao
entrevistador para posterior avaliação dos dados fornecidos.
**A falta de qualquer um dos documentos exigidos
poderá acarretar a desclassificação do candidato.

COTAS RACIAIS
O Arcadas Vestibulares reserva 50% das vagas de seu Processo Seletivo aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, segundo a classificação
do IBGE.
O sistema funcionará da seguinte maneira: após determinada a classificação geral,
a Comissão do Processo Seletivo irá verificar se 50% das vagas foram preenchidas por cotistas. Se não, as últimas vagas da classificação geral serão destinadas
aos candidatos cotistas, até que 70 das 140 vagas sejam ocupadas pelas minorias
representadas.

EX-ALUNOS
Os alunos que tenham estudado no Arcadas Vestibulares no ano de 2017 poderão
obter um bônus de 20% no Processo Seletivo, que incidirá sobre a nota final do
candidato, após as duas etapas de avaliação.
O bônus será atribuído mediante critérios objetivos, que serão observados e analisados, caso a caso, pela comissão do Processo Seletivo. Os critérios avaliados serão:
alto índice de presença nas aulas do ano de 2017, comportamento exemplar e
ausência de ocorrências disciplinares. A comissão tem autonomia para decidir os
casos em que não se aplicará o bônus.

RESULTADO

Não haverá revisão de critérios de correção ou vista de provas do
Processo Seletivo 2018.01.

Convocação
para a
matrícula:
15.02.2018

Serão convocados para a matrícula os candidatos com
melhor classificação no Processo Seletivo 2018.01.
Essa classificação considerará o número de acertos
na prova objetiva, desempenho na redação, os dados
obtidos na entrevista com o candidato, e a política de
cotas.
São 140 vagas disponíveis para serem preenchidas.
A lista de aprovados para a matrícula será divulgada
no dia 15 de fevereiro de 2018, até às 17h, por meio
de um e-mail enviado aos aprovados, e também por
meio da nossa página do Facebook.

MATRÍCULA
Data para
matrícula

A matrícula em primeira chamada para o Arcadas Vestibulares será realizada nos dias 20 e 21 de fevereiro
de 2018, das 12h às 15h, na Faculdade de Direito da
USP – Largo São Francisco, 95.

Taxa de
Matrícula e
Desistências

Para a matrícula, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Eventuais desistências e consequentes aberturas de vagas serão comunicadas no dia 22 de fevereiro de 2018.
As vagas remanescentes serão divulgadas na nossa página do Facebook, e preenchidas pelos próximos colocados,
que deverão efetuar a matrícula em segunda chamada, se
houver, no dia 23 de fevereiro de 2018.

Documentação
necessária

IMPORTANTE

Para realização da matrícula, o candidato, obrigatoriamente, deverá levar:
- RG original do aluno;
- RG original do responsável pelo aluno;
(no caso de matrícula por procuração ou aluno menor
de 18 anos)
- taxa de matrícula; e
- 2 fotos 3x4.
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar
todas as chamadas para a matrícula, que serão divulgadas
em nossa página no Facebook.
Outras informações sobre o processo seletivo também
serão divulgadas pela nossa página, e cabe ao candidato
acompanhá-la regularmente.
Após cada chamada, o candidato deverá comparecer na
Faculdade de Direito, na data e horário previstos para
efetuar sua matrícula, com toda a documentação exigida.
Caso contrário, ficará definitivamente excluído do Processo Seletivo 2018.01.

DECLARAÇÃO DE TRABALHADOR(A) AUTÔNOMO(A) / PROFISSIONAL LIBERAL OU
TRABALHO INFORMAL

Eu,_________________________________________,
portador(a)
da
cédula de identidade nº_____________, órgão expedidor _________, e CPF nº
_______________, declaro, para os devidos fins, que sou trabalhador(a) autônomo(a)/profissional liberal ou trabalhador(a) informal, exercendo a atividade
de _____________________________, não constante na Carteira de Trabalho
e Previdência Social, recebendo renda bruta média nos últimos três meses de
R$________________ mensais.
Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a falsa
informação incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade
ideológica).

São Paulo, ___de _________ de 2018

_______________________________
Assinatura do(a) declarante

