
Como chegar lá? 

Em 2014 você estará na 

Universidade!!! 



 

Vestibulandos 

observam seus nomes 

na lista de aprovados: 

este é, sem dúvida, o 

melhor momento 



 

Alunos aprovados na FUVEST passando por Trote nas 

portas da Universidade de São Paulo fev/2012 



Assistência Estudantil 

 Se você passar no vestibular das melhores 
universidades brasileiras, pode ter certeza, elas o 
querem lá e, para isso, oferecem toda uma 
estrutura para que você, se precisar, tenha a 
assistência necessária. 

 Bolsas (de pesquisa, de apoio, de trabalho, de 
alimentação) 

 Moradias (prédios e casas, apoio financeiro para 
custear moradia na cidade) 

 Emergenciais (apoio financeiro em caso de 
necessidade imediata) 



Assistência Estudantil 

 Vamos usar como exemplo a UNICAMP: 

 SAE (Serviço de Apoio ao Estudante): órgão de 
apoio ao estudante na Unicamp, atua em várias 
frentes de assistência estudantil.  

 Esta assistência se dá por meio do 
gerenciamento de Bolsas-Auxílio; Orientações 
Educacional, Jurídica e Psicológica; Assistência 
Social; Apoio a projetos acadêmicos e sociais; 
Programa de Intercâmbio de Estudantes no 
Exterior. O SAE é o órgão responsável pela 
gestão de Estágios na Universidade.  



Assistência Estudantil 

 A Unicamp oferece diversos tipos de bolsas: 

 Bolsas Auxílio: Trabalho, Alimentação, Transporte, 
Emergência, Papi, Moradia Estudantil. 

 Bolsas de Pesquisa e de parceria com empresas 

 Para quem precisa, é totalmente possível acumular 
bolsas (por exemplo: Moradia, Trabalho e 
Alimentação) 

 Mesmo para aqueles que não tem bolsa alimentação, 
esta é subsidiada no Restaurante Universitário (RU). 

 O custo das refeições se encontra entre 2 e 4 reais. 



 

Moradia Estudantil 

da UFMG 

Moradia Estudantil da 

UNESP, Campus de 

Botucatu 

Vista aérea da Moradia 

Estudantil da UNICAMP Moradia Estudantil 

da USP 



 



 
Prédio do RU da Unicamp 

RU da USP 

RU da UNESP/Araraquara 

Prédio do RU da 

UNESP/Assis 
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O FAMOSO MAMILO ENCONTRADO NA 

FEIJOADA DO BANDEIJÃO!!! 



A Vida Universitária 

 A Formação Universitária lhe permite, se bem 
feita, a ampliação da sua visão de mundo. 

 Na Universidade, você terá a oportunidade de 
exercer plenamente as suas potencialidades. 

 Para isso é necessário: responsabilidade, 
compromisso e vontade de aprender. 

 Na Universidade você aprende na Sala de Aula, 
na Biblioteca, no diálogo com os demais 
veteranos e mesmo num café na cantina. 

 A vida universitária pode ser a maior experiência 
da sua vida, e só depende de você alcançá-la. 



Os Vestibulares  

 É importante salientar que o vestibular não tem grandes 
segredos, é uma prova como outra qualquer. 

 Evidentemente que há o fator emocional, que influi muito. 

 Mas o importante é se preparar bem e encontrar aquilo que 
você realmente quer. 

 Existem uma infinidade de opções de carreiras nas 
Universidades. 

 Pesquise sobre elas, procure conhecer o que elas oferecem, 
para somente depois decidir. 

 Participe com dedicação de toda orientação que puder para 
tomar a melhor decisão. 

 Pois é sempre bom lembrar que em 2014 vocês estarão na 
Universidade. 



Perfil esperado dos candidatos 

• Saber se expressar com clareza e desenvoltura e demonstrar criatividade 

na resolução de desafios. 

 

• Ter capacidade de buscar, selecionar, organizar e interpretar informações 

diversas, elaborar hipóteses e argumentar sobre posições ou problemas 

apresentados. 

 

• Esboçar visões críticas do mundo e da sociedade em que vivemos. 

 

• Demonstrar competência na identificação e proposição de soluções para 

problemas sociais, culturais, científicos e tecnológicos. 

 

• Identificar seu campo de interesse e demonstrar habilidades para cursar 

a carreira escolhida. 



Características dos vestibulares da 
FUVEST, Unicamp e Unesp 

 Avaliar habilidades associadas ao pensamento crítico e 

analítico, ou seja, preferem-se candidatos que saibam 

interpretar um problema e criar uma resposta a aqueles 

que são preparados somente para memorizar e transferir 

informações e conteúdos.  

 Em suma, valorizam-se a leitura, a expressão, a atividade 

do pensamento e o raciocínio lógico e científico. Dessa 

forma, espera-se criar mecanismos preditivos de diagnóstico para 

aferir o potencial dos candidatos para o sucesso na graduação na 

USP. 

 



Conheça como é o seu curso 

 Antes de escolher uma carreira, procure 
conhecer como é o seu curso. Algumas 
dicas: 

 Programa A Universidade e as Profissões 
da USP. 

 Feira de Profissões da USP. 

 Unicamp de Portas Abertas (UPA).  

 Disciplinas do curso – Sistema Jupiterweb. 



Programa  
A Universidade e as Profissões da USP 

Pesquisa realizada pela USP em 2010: 45% dos alunos desistentes ou a 

ponto de desistir do curso superior colocam como problemas as pressões 

familiares e a falta de informações sobre a carreira e o mercado de trabalho. 

Dados do Censo Nacional do Ensino Superior de 2009: em torno de 22% 

dos alunos desistem da faculdade após descobrirem que a carreira e o curso 

não eram o que eles imaginavam. 

Portanto, o principal objetivo desse programa é diminuir a evasão. 



Programa A Universidade e as 
Profissões da USP 



 



 
Feira de Profissões da USP 



 



 
Disciplinas de um curso 

Sistema Jupiterweb da USP 
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O que é o PROUNI? 

É um programa do Ministério da Educação, 

criado pelo Governo Federal em 2004, que 

concede bolsas de estudos em instituições 

privadas de educação superior, em cursos de 

graduação e sequenciais de formação 

específica, a estudantes brasileiros sem 

diploma de nível superior. 

 



Como participar? 

 Obter nota superior a 450 pontos (ENEM 
2012); 

 Ter cursado o ensino médio completo em 
escola da rede pública ou em escola da rede 
privada, na condição de bolsista integral da 
própria escola; 

 Possuir renda bruta familiar, por pessoa, de 
até três salários mínimos para bolsa de 50% e 
de um salário mínimo e meio para bolsa 
integral.  

 



Tipos de Bolsa 

 Bolsa integral: para estudantes que 

possuam renda bruta familiar, por pessoa, 

de até um salário mínimo e meio. 

 Bolsa parcial de 50%: para estudantes 

que possuam renda bruta familiar, por 

pessoa, de até três salários mínimos. 

 



PROUNI e FIES 

 O bolsista parcial de 50% poderá utilizar o 

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 

para custear os outros 50% da 

mensalidade; 

 A instituição para a qual o candidato foi 

selecionado precisa ter firmado Termo de 

Adesão ao Fies e ao Fundo de Garantia de 

Operações de Crédito Educativo 

(FGEDUC). 

 



Inscrição 

 Feita exclusivamente pela internet; 

 O candidato pode fazer duas opções de instituição, 
curso e turno dentre as bolsas disponíveis; 

 O candidato com deficiência ou que se autodeclarar 
indígena, preto ou pardo poderá optar por concorrer 
às bolsas destinadas às políticas de ações 
afirmativas.  

 O candidato que tenha cursado integralmente o 
Ensino Médio em escola pública poderá optar pela 
política de ações afirmativas (em 2014, no mínimo 
25% das vagas; em 2015, no mínimo 37,5% das 
vagas e, em 2016, no mínimo 50% das vagas). 

 



Nota de Corte 

 Durante o período de inscrição, o candidato 
pode alterar suas opções. Será considerada 
válida a última inscrição confirmada. 

 Uma vez por dia, o Prouni calcula a nota de 
corte (menor nota para ficar entre os 
potencialmente pré-selecionados) para cada 
curso com base no número de bolsas 
disponíveis e no total dos candidatos inscritos 
naquele curso, por modalidade de 
concorrência. 

 



Exemplo de instituições participantes 



SISU 

 O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o 

sistema informatizado, gerenciado pelo 

Ministério da Educação (MEC), no qual 

instituições públicas de ensino superior 

oferecem vagas para candidatos 

participantes do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem). 

 



Quem pode participar? 

 Candidatos que fizeram o Enem e que 

tenham obtido nota maior do que zero na 

redação; 

 algumas instituições adotam notas mínimas 

para inscrição em determinados cursos; 

 



Inscrição 

 O candidato deve escolher até duas opções 

entre as vagas ofertadas pelas instituições 

participantes do Sisu; 

 Deve definir se deseja concorrer às vagas 

de ampla concorrência, às vagas 

reservadas de acordo com Lei de Cotas ou 

às vagas destinadas às demais políticas 

afirmativas das instituições; 

 



Inscrição 

 Durante o período de inscrição, o candidato 

pode alterar suas opções. Será 

considerada válida a última inscrição 

confirmada. 

 O sistema seleciona automaticamente os 

candidatos mais bem classificados em cada 

curso; 

 Há duas chamadas. 



ENEM e SISU 

 No momento que o candidato insere no 

sistema o seu número de inscrição e a 

senha no Enem, o Sisu recupera, 

automaticamente, as suas notas obtidas no 

exame; 

 A pré-seleção para o curso depende da 

relação candidato vaga e, em algumas 

instituições, há outras etapas de avaliação.  

 

 



A Busca pela melhor Formação 

Tipos de Formação: 

 Acadêmica. 

 Para o Mercado. 

 Técnica. 



Formação Acadêmica 

 A formação acadêmica é aquela adquirida na 
Universidade, especialmente em cursos de duração mais 
longa e que lhe permite uma ampla gama de atuação 
intelectual. 

 Geralmente estes cursos lhe permitem uma formação 
mais geral e menos específica. 

 Nas áreas de Ciências Exatas: Engenharia, Física, 
Química, Matemática entre outras. 

 Nas áreas de Ciências Biológicas: Medicina, Veterinária 
etc. 

 Nas áreas de Ciências Humanas: Filosofia, História, 
Ciências Sociais, Economia, Direito etc. 



Formação para o Mercado 

 A formação para o mercado geralmente está associada às 
carreiras que se organizam para atender alguma específica 
necessidade de formação profissional. 

 Geralmente estes cursos focam numa formação mais 
específica e menos geral. 

 Exemplos nas Ciências Exatas: Ciências Contábeis, Física 
Médica, Física Nuclear, Química Industrial entre outras. 

 Exemplos nas Ciências Biológicas: Enfermagem, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia entre outras. 

 Exemplos nas Ciências Humanas: Jornalismo, Publicidade, 
Relações Públicas, Turismo etc. 



Formação Técnica 

 A formação técnica é um meio caminho entre o nível médio e 
o universitário, sendo adquirida com o intuito de ser um 
profissional de mercado que supre a necessidade das 
empresas em determinadas funções que exigem algum nível 
de aprendizado específico. 

 Geralmente se busca a formação técnica como objetivo de 
entrar imediatamente no mercado de trabalho. 

 Exemplo: técnico em máquinas industriais, técnico em 
eletromecânica, técnico em instrumentação industrial, 
técnico em segurança do trabalho, técnico em gestão de 
processos industriais, técnico em mecatrônica e muitos 
outros. 



A Busca pela melhor formação 

 É bom destacar que não existe melhor ou pior formação 
entre essas opções. 

 Na verdade, cada pessoa tem um perfil e deve buscar o que 
melhor se encaixa no seu estilo e visão de mundo. 

 Fique atento àquilo que você gosta, o que você pretende 
fazer, no que gostaria de atuar, como se vê fazendo parte 
deste mundo. 

 As opções são infinitas, as possibilidades são gigantescas. 
Pense, raciocine e leve muito em consideração os seus 
gostos pessoais e não apenas o que está mais na moda ou o 
que, em determinado momento, dá mais status social. 



Formação Acadêmica 
Formação para o Mercado 

Formação Técnica 

Busque aquilo que te 

satisfaz. 

Aquilo com o qual você 

acha que se sente melhor. 

E que poderá ser um 

profissional mais útil à 

você e à sociedade. 
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O que a ETWB oferece para você 

 A ETWB sonha junto com você. 

 Nós acreditamos no potencial de vocês. 

 Queremos e lutamos para que vocês 
atinjam o máximo. 

 Procuramos oferecer o melhor para que 
vocês sejam os melhores. 

 Ser o melhor nesse momento é aproveitar 
tudo isso. 



O que a ETWB oferece para você 

 Assumimos com vocês o compromisso de 
ajudá-los em tudo. 

 Para isso temos umas das melhores 
estruturas possíveis. 

 Quantos alunos podem ter 2 cursos numa 
mesma escola? 

 Conosco você fará o Ensino Médio e o 
Cursinho ou o Técnico. 



O que a ETWB oferece para você 

 No bloco Ensino Médio e Cursinho, quase a metade dos 
professores ETWB estão à sua disposição. 

 Você tem com todos nós contato diário e direto, seja na sala 
de aula, nos corredores e nas atividades diárias da Escola. 

 A nossa relação professor-aluno é um diferencial que você 
precisa aproveitar. 

 Se você se interessar, se você se dedicar, não há 
possibilidade de insucesso. 

 Trace metas, construa objetivos e aproveite aquilo que se 
oferece. 

 O seu interesse é fundamental para que alcance os seus 
desejos. 

 Sonhar é legal, realizar os sonhos é indescritível. 



Hoje vocês estão aqui. 

E isso nos deixa muito alegres, 

muito satisfeitos. 

Mas, daqui a alguns meses, não 

queremos nenhum de vocês mais 

aqui. 

Queremos vê-los em outros 

lugares. 



Aqui, quem sabe. 
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Talvez aqui pode ser melhor. 
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Pode ser em 

qualquer outro 

lugar desses aqui. 
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O Importante é acreditar que é possível. 

 

Até porque realmente é. 

 

Nós confiamos em vocês. 

 

Lembrem-se: 2013 é o passo decisivo. 

 

Pois em 2014 vocês estarão na Universidade. 

 

 

Parabéns a vocês! 


