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DISPÕE SOBRE O PROCESSO CLASSIFICATÓRIO PARA O PREENCHIMENTO DE
VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O PROJETO NAU VESTIBULAR,
PROGRAMA DE PREPARAÇÃO DE JOVENS PARA ACESSO A UNIVERSIDADE E
DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL.
A GESTÃO ADMINISTRATIVA E A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, no uso da
competência delegada pela DIRETORIA do Instituto SEB, conforme o Regimento
Interno da Instituição, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas
relativas à execução do presente Processo Seletivo em 07 de dezembro de 2020,
mediante as condições estabelecidas neste edital.
I. DA CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO NAU VESTIBULAR
O Projeto NAU VESTIBULAR é uma iniciativa do Instituto SEB, com o objetivo de
apoiar os jovens na conquista de uma formação universitária para uma vida mais digna
e autônoma.
O Projeto está alinhado à missão do Instituto SEB de engajar, por meio de
educação inovadora, jovens para que se tornem protagonistas e responsáveis pelo
desenvolvimento sustentável de nossa sociedade, e de suas próprias vidas.
O NAU VESTIBULAR tem por objetivo dar oportunidade aos jovens talentos que
estão concluindo ou concluíram o Ensino Médio ou Equivalente, oferecendo um suporte
integral para sua preparação ao vestibular e ingresso em uma universidade.
II. DOS REQUISITOS.
Ø Ser aprovado em todas as etapas do processo seletivo;
Ø A) Análise socioeconômica e curricular realizada após a entrega de toda
documentação no ato da inscrição
Ø B) Entrevista e eventual visita domiciliar
Ø C) Avaliação acadêmica realizada através da análise do histórico escolar e de uma
avaliação das competências e habilidades do candidato segundo o modelo do
ENEM
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Ø D) Que esteja concluindo o ensino médio ou equivalente no ano de 2021 ou
tenham concluído nos últimos três anos anteriores (2018, 2019 e 2020);
Ø E) Comprovar que a renda familiar mensal é inferior a 03 salários mínimos e que
a renda mensal por pessoa que vive com o recurso não ultrapasse 1 salário
mínimo;
Ø F) Estar estudando ou ter estudado o ensino fundamental e médio em escola
pública ou em escola privada na condição de bolsista integral (apresentar
declaração emitida pela escola);
Ø G) Apresentar um histórico escolar que demonstre empenho e dedicação aos
estudos e bom desempenho em uma avaliação de conhecimento gerais e
redação;
Ø H) Ter disponibilidade para participar de todas as atividades oferecidas pelo NAU
VESTIBULAR. Nesta categoria estão inclusas aulas, simulados palestras e
atividades culturais.
III. DAS VAGAS
Serão disponibilizadas 100 (CEM) vagas para o início imediato da turma de 2021,
50 (cinquenta) vagas para segunda chamada e/ou cadastro de reserva.
O número de vagas para ex alunos do Nau Vestibular será limitada no máximo a
25% do total (25 vagas), lembrando que a classificação geral obtida no processo seletivo
de 2021 é prioritária.
A turma de 2021 do Projeto será realizada no período Vespertino, das 13h20 até
as 18h40.
IV. DAS INSCRIÇÕES.
As inscrições serão realizadas no período de 07 de dezembro de 2020 à 27 de
fevereiro de 2021;
•

Através do preenchimento do formulário online disponibilizado no site

https://www.projetonau.com.br/vestibular;
•

A inscrição somente será concluída após a etapa acima.

•

Observação:

A

não

entrega

integral

automaticamente o cancelamento da sua inscrição

da

documentação

acarreta
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V. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO CLASSIFICATÓRIO.
O processo de seleção do(s) jovem(ns) é de responsabilidade da equipe do NAU
Vestibular, a quem caberá avaliar o perfil do(s) candidato(s), sua aptidão e adequação
ao projeto.
O processo constará:
a)

Preenchimento da ficha de inscrição, concordando com as condições previstas

e garantindo a veracidade e responsabilidade de todas as informações apresentadas
ao longo de todo o processo seletivo;
b)

Preenchimento do questionário socioeconômico;

c)

Envio das copias ou fotos dos documentos comprovatórios das informações

solicitados no ato da inscrição (na entrevista deveram ser apresentados os documentos
originais):
Ø

Certificado de conclusão ou declaração de que está cursando o terceiro ano do

ensino médio ou equivalente;
Ø

Histórico escolar

Ø

Comprovante ou declaração emitida pela escola no caso de bolsista integral

Ø

Comprovantes de renda, holerites, declaração de próprio punho em caso de

autônomo, declaração de imposto de renda, de todos os membros que residem juntos
e partilham as despesas da família, conforme modelos em anexo;
Ø

Comprovante de residência;

Ø

Em caso de residência alugada ou financiada o recibo de pagamento efetuado no

mês de dezembro;
Ø

RG de todos os membros que residem no mesmo endereço;

Ø

CPF de todos os membros que residem no mesmo endereço;

d)

Avaliação das condições socioeconômicas e curriculares, verificando o

comprimento das condições estabelecidas e divulgação dos alunos que vão participar
das turmas de nivelamento e pré seleção;
e)

Avaliação de conhecimentos gerais e redação, sendo que serão convocados para

a matrícula apenas os alunos que tiverem uma nota igual ou superior a 35%;
f)

Publicação dos alunos aprovados para o curso pré-vestibular do NAU

VESTIBULAR;
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g)

Efetivação da Matrícula.

TODO O PROCESSO SELETIVO SERÁ DIVULGADO ETAPA POR ETAPA NO SITE:
www.projetonau.com.br/vestibular (é de inteira responsabilidade do candidato o
acompanhamento de todas as datas).
VI. CARGA HORÁRIA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NAU.
1-

Do curso:

a)

O curso terá início no dia 05 de abril 2021 e encerramento no dia 16 de

dezembro de 2021, tendo na primeira fase a apresentação de todos os conteúdos
voltados para os principais vestibulares e para o ENEM. Uma segunda etapa de revisão;
b)

A grade regular é de 6 aulas de 50 minutos por dia de segunda a sexta, indo das

13h20 até as 18h40, 30 aulas semanais.
Grade Horária Semanal:
Língua Portuguesa: 4,0 aulas
Matemática: 4,5 aulas
Física: 4,5 aulas
Química: 4,0 aulas
Biologia: 4,0 aulas.
Língua estrangeira: 1,0 aula
História: 2,5 aulas
Geografia: 2,5 aulas
Filosofia e Sociologia:2,0 aulas
Livros: 0,5 aula (horário especial)
Simulado: 0,5 aula (horário especial)
VII – BENEFICIOS
Os alunos aprovados no processo seletivo do NAU VESTIBULAR contaram com
os seguintes benefícios inteiramente gratuitos:
a)

Curso completo pré-vestibular anual, conforme calendário estabelecido, com

uma equipe de professores experientes e motivados, com 30 aulas semanais regulares
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que são divididas em matemática, física, química, biologia, história, geografia,
sociologia, filosofia e línguas portuguesa, redação e língua estrangeira.
b)

Atividades complementares: Simulados, aulas dos livros dos vestibulares, aulas

de revisão e exercícios, orientação profissional e de vestibulares, palestras e eventos
culturais e esportivos.
c)

Assistência para que o jovem tenha condições financeiras para acessar e

frequentar o curso: lanche no intervalo de aula, vale transporte, material didático
impresso e digital, e uniforme.
VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ø A direção do Nau Vestibular se reserva o direito de realizar alterações pedagógicas
que julgar necessárias para atingir suas metas.
Ø A partir do ato de inscrição para o processo seletivo o aluno declara estar ciente que
a direção do Nau Vestibular é o órgão responsável por esclarecer dúvidas e realizar
a seleção dos alunos.

__________________________________________________
José Tadeu B Terra – coordenador pedagógico Nau Vestibular

