
CAMPUS DE ARAÇATUBA – FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
Trilhando carreiras de Sucesso! 

 

EDITAL DE SELEÇÃO – CURSO EXTENSIVO – 2018 

CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR D.A.C.A 

 
1. DAS NORMAS GERAIS 

 

1.1. A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, mantém em seu Câmpus de Araçatuba, 

Faculdade de Odontologia, o subprograma de extensão universitária intitulado “Cursinho Pré-vestibular”, que no 

âmbito da Unidade de Araçatuba assume o título de “Cursinho Pré Vestibular D.A.C.A”. 

1.2. Para o ano de 2018, a Pró-reitoria de Extensão da UNESP publicou o Edital nº24/2016, que disciplina processo 

seletivo das unidades que contarão com o Cursinho Pré-vestibular. Assim, o Câmpus de Araçatuba da UNESP 

antecipará todo o processo seletivo, mas as aulas somente serão desenvolvidas no caso da proposta do Cursinho 

DACA ser aprovada pelo referido edital. 

1.3. As etapas envolvidas na seleção para o Cursinho Pré-Vestibular EXTENSIVO 2018 D.A.C.A., da Unesp terão a 

finalidade de selecionar e classificar os candidatos para ingresso. . Cada candidato concorrerá a uma das 160 vagas 

disponíveis. 

1.4. A prova de seleção será elaborada, aplicada e corrigida pelos próprios professores do Cursinho Pré-vestibular do 

D.A.C.A, tendo em vista avaliar os conhecimentos e as habilidades do candidato, bem como a sua capacidade de 

raciocínio, compreensão e análise. 

1.5. A ausência na prova de conhecimentos gerais, desclassificará automaticamente o candidato. 

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

2.1. Só poderão se inscrever exclusivamente os candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola pública 

ou os que foram bolsistas integrais em escolas particulares. Alunos do Sistema SESI serão considerados bolsistas 

integrais. 

2.2 No caso do aluno estar cursando a terceira série do ensino médio, só poderão se inscrever os alunos matriculados 

na rede pública do ensino ou bolsistas integrais da rede particular. 

2.3 Candidatos que estejam em séries precedentes à terceira série do ensino médio (primeira e segunda série), NÃO 

poderão se inscrever, bem como candidatos que cursaram todo ensino médio em escolas particulares sem bolsa 

integral. 

3. DA INSCRIÇÃO 

 

3.1. As inscrições para esse processo seletivo serão PRESENCIAIS e deverão ser realizadas na sede na Faculdade de 

Odontologia de Araçatuba, (FOA) à Rua José Bonifácio, 1193, Vila Mendonça, Araçatuba-SP, de 05 a 09, 15 e 16, e 19 a 

21 de Fevereiro de 2018, de acordo com as datas e horários abaixo especificados: 
 

Data Horário Local 

05 à 09/02/2018 14:00 às 16:00 horas Sala de 

Central) 

Aula 01 (Prédio 

15, 16, 19 à 21/02/2018 19:00 às 21:00 horas 

 
3.2 Os candidatos deverão levar preenchido o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO disponível no site do cursinho a partir 

do dia 19 de Janeiro de 2018, em www.foa.unesp.br/cursinho , na área do vestibulinho. Formulários incompletos não 

serão aceitos. A entrega do formulário PODERÁ ser realizada por outra pessoa que não seja o candidato. Os 

candidatos ou responsáveis pela inscrição deverão levar uma cópia ou original dos seguintes documentos para 

comprovar a sua escolaridade em escolas públicas ou como bolsista: 

3.2.1 Histórico Escolar – Para alunos da rede pública ou sistema SESI de ensino concluintes do ensino médio, 

dispensando o subitem 
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3.2.2 Declaração fornecida pela escola que conste as escolas onde o aluno estudou ou estuda em cada uma das 

séries do ensino médio – nos casos de alunos não concluintes do ensino médio ou para os alunos que ainda não 

tiveram o seu histórico escolar emitido pela escola, e que são de escola pública ou sistema SESI. Alunos que cursaram 

a 1ª ou a 2ª série na rede particular, e sem bolsa não terão suas inscrições efetivadas. (Modelo em Anexo 1) 

3.2.3 Declaração que indique BOLSA INTEGRAL para todas as séries do ensino médio nos casos de alunos bolsistas 

em escolas particulares. (Modelo em anexo 2) 

3.3 No ato da inscrição o candidato receberá um PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO que deverá ser apresentado na data 

da prova. 

2.3 As inscrições se encerrarão, impreterivelmente, no dia e horário fixado neste EDITAL. 

 

3.4 A inscrição implica o reconhecimento e a aceitação pelo candidato das condições totais previstas neste EDITAL. 

3.5 Não serão aceitas inscrições por correspondência. 

3.6 Não haverá recolhimento de taxa de inscrição. 

3.7. Por se tratar de um projeto de cunho social, o Cursinho DACA atenderá preferencialmente os candidatos com 

menores condições socioeconômicas. 

3.8. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail seccursinhodaca@gmail.com. 

 
4. DA REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

4.1 A prova de seleção para o Cursinho D.A.C.A será realizada em uma única fase, no dia 24/02/2018 (sábado), os 

locais de prova serão divulgados no site, www.foa.unesp.br/cursinho , na área do Vestibulinho, por meio de listagens. 

4.2 A prova é obrigatória a todos os candidatos e constará de uma prova de conhecimentos gerais, com 50 

(cinquenta) questões de múltipla escolha, sendo que cada questão possui uma única alternativa correta. As áreas e o 

número de questões estão especificados na tabela a seguir: 
 

Área Especifica Número de Questões 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 12 

Ciência da Natureza e suas Tecnologias 12 

Matemática e suas Tecnologias 12 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 14 

 
4.2 A prova terá duração de 4 horas, das 14h às 18h. 

4.3 Os portões abrirão às 13h e fecharão às 14h. Não será permitido atraso. 

4.4 O candidato deverá comparecer à prova portando PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO ou um dos seguintes 

documentos de identificação: 1 – RG, 2 – CNH, 3 – Carteira de Trabalho. Só serão aceitos documento com foto. 

4.5 Caso ocorra empate na última colocação, o critério para desempate será: 

a) maior pontuação nas questões da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

b) maior pontuação nas questões da área de Matemática e suas Tecnologias; 

c) maior pontuação nas questões de Ciência da Natureza e suas Tecnologias; 

d) maior pontuação nas questões de Ciência Humanas e suas Tecnologias; 

e) Candidato de maior idade. 
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4.6 Para a realização das provas será permitida apenas a utilização de lápis preto número dois, caneta de tinta azul ou 

preta e borracha. O preenchimento da Folha de Respostas (Gabarito) deverá ser feito, obrigatoriamente com caneta 

de tinta azul ou preta. 

4.7 O gabarito oficial será divulgado no site www.foa.unesp.br/cursinho, no dia 25/02/2018 a partir das 12 horas. 

4.8. Ao final dessa etapa, o candidato poderá atingir no máximo 50 pontos (1 ponto por questão acertada). 

4.9. Os candidatos que apresentam condições especiais para a prova, deverá informa no formulário de inscrição no 

devido campo apresentado. 

 
5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

5.1. A lista contendo os candidatos convocados será divulgada a partir das 14h do dia 25/02/2018 (Domingo), no site 

http://www.foa.unesp.br/cursinho, exclusivamente. Na publicação do resultado constarão: a) listagem dos candidatos 

por ordem decrescente de notas, APENAS dos candidatos selecionados para a Primeira Chamada da Matrícula; b) 

formulário de matricula e documentos necessários; c) Lista de espera para outras chamadas, se existir desistência até 

segundo mês letivo do Cursinho. 

 

5.2. É de inteira responsabilidade do candidato, procurar o seu nome na convocação para matrícula e na lista de 

espera, no site http://www.foa.unesp.br/cursinho. 

 
6. CONVOCAÇÃO 

6.1 Serão convocados para a Matricula 2018 apenas os 160 primeiros colocados e que estiverem de acordo com item 

2 deste edital. 
 

7. MATRÍCULAS  

7.1 Os candidatos convocados para a matrícula deverão comparecer na secretaria do Cursinho D.A.C.A, Prédio Central 

da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, que se situa na Rua José Bonifácio, 1193, Vila Major Mendonça – 

Araçatuba/SP, nas datas fixadas abaixo portando: 

a) 1 (uma) cópia do “formulário de matrícula” que deverá ser preenchida com os dados do candidato 

(disponível no site após a divulgação dos convocados); 

b) 1 (uma) cópia do documento de identidade (RG), 

c) 1 (uma) cópia do CPF, 

d) 1 (uma) cópia do comprovante de residência, 

e) 2 (duas) fotos tamanho 3cmx4cm, 

f) 1 (uma) cópia do histórico escolar (para alunos concluintes do Ensino Médio)*, 

g) 1 (uma)  cópia  do  comprovante  de  BOLSA  100%(  em  caso  de  alunos   que  estudam  em escolas 

particulares). 

*No caso do candidato estar cursando a terceira série do ensino médio, uma declaração da instituição de ensino que 

comprove a regularidade do aluno deverá ser apresentada. 

7.2 Caso o candidato não apresente algum dos documentos solicitados, NÃO será efetuado a matrícula. 

7.3 Calendário de matrícula: 
 

 

1 ª CHAMADA  

DIVULGAÇÃO DOS CONVOCADOS: 25/02/2018 às 14h 

DATA DA MATRÍCULA: 26 e 27/02/2018 

HORÁRIO DA MATRÍCULA: 19 às 21 horas 

 

 

2 ª CHAMADA  

DIVULGAÇÃO DOS CONVOCADOS: 01/03/2018 

DATA DE MATRÍCULA: 05/03/2018 

HORÁRIO DA MATRÍCULA: 19 às 21 horas 
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3 ª CHAMADA  

DIVULGAÇÃO DOS CONVOCADOS: 06/03/2018 

DATA DE MATRÍCULA: 08/03/2018 

HORÁRIO DA MATRÍCULA: 19 às 21 horas 

 
Obs.: NÃO SERÃO FEITAS CONVOCAÇÕES POR TELEFONE, E-MAIL, FAX OU TELEGRAMA. 

7.4 O candidato deverá, sob sua exclusiva responsabilidade, acompanhar o calendário de matrículas e as chamadas 

subsequentes às divulgadas neste edital, considerando a possibilidade de desistências posteriores às programadas. 

7.5 Para o preenchimento das vagas serão realizadas as chamadas para matrícula, conforme calendário acima e outras 

se necessário, desde que não ultrapassado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de ausência do período letivo, a 

contar do início das aulas. 

7.6 Outros meios de comunicação eventualmente utilizados pelo Cursinho pré-vestibular do D.A.C.A. ou terceiros não 

serão considerados oficiais e, portanto, não gerarão em relação aos candidatos quaisquer deveres ou direitos. 

 

8. DAS AULAS 

 

8.1 As aulas são ministradas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30, na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, 

(FOA) que se situa na Rua José Bonifácio, 1193, Vila Mendonça, Araçatuba-SP. 

8.2 O início das aulas será no dia 28/02/2018 (quarta-feira), às 19h. 

8.3 O aluno que, por motivo de força maior, não frequentar as aulas, deverá apresentar imediatamente justificativa 

formal plausível, recebida e deferida pelos Coordenadores Docente e Discente do cursinho pré-vestibular D.A.C.A. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 Em hipótese alguma as provas serão aplicadas em data, horário e local diferentes dos divulgados neste Edital. 

9.2. As pessoas com deficiência terão direito ao atendimento individual necessário às suas deficiências, devendo o 

candidato, no período de inscrição, contatar o Cursinho Pré-vestibular D.A.C.A., para especificar as necessidades. 

 

 

Araçatuba, 02 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

 

         Lucas Takeshi Siqueira Ito      

Coordenador Discente 

 Isadora Martins da Silva 

Vice-Coordenadora Discente 

 

 

 

Professora Adj. Ana Maria Pires Soubhia 

Coordenadora Docente 


