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Principais universidades têm
novidades na forma de ingresso

U

nicamp - Universidade de
Campinas e Fuvest já iniciaram o seu processo seletivo
2019 e trazem novidades na forma de ingresso.
A Unicamp disponibiliza 3.340 vagas
com opções diferenciadas de ingresso na graduação, com adoção de um sistema de cotas
étnico-raciais, que reservam 25% das vagas para candidatos autodeclarados pretos e pardos;
vestibular indígena; 20% do
total das vagas preenchidas via
Enem; vagas, sem vestibular, a
partir do desempenho em olimpíadas científicas e de conhecimento; ProFis - Programa de
Formação Interdisciplinar Superior, para estudantes da rede
pública de Campinas e PAAIS
- Programa de Ação Afirmativa
e Inclusão Social para os estudantes que cursaram o Ensino
Médio na rede pública.
De acordo com o perfil, os candidatos poderão concorrer com mais de uma opção,
como por exemplo, prestar o
vestibular tradicional e tentar ingressar pelo Enem
ou ainda concorrer às vagas via
olimpíadas científicas e prestar o vestibular tradicional. Outras possibilidades podem ser conferidas no Manual do Ingresso 2019, disponível
em www.comvest.unicamp.br .
Já a Fuvest selecionará para 8.365 vagas da USP - Universidade de São Paulo, com

2.782 destinada ao Sisu – Sistema de Seleção
Unificada. No ato da inscrição, os candidatos
deverão optar por uma das modalidades de concorrência: Ampla Concorrência - vagas disponibilizadas para todos concorrentes; Ação Afirmativa EP - destinada aos que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
brasileiras e Ação Afirmativa PPI – destinada
aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas,
que também tenham cursado
todo o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras.
De acordo com Paulo
Roberto De Francisco, diretor
de vestibulares do Singular, o
edital esclarece que a classificação em cada curso será feita
por modalidade. "Desta forma, em cada carreira existirão
três notas de corte", explica.
Em caso de não preenchimento das vagas reservadas, elas serão ofertadas nesta
ordem: Ação Afirmativa PPI,
Ação Afirmativa EP e Ampla
Concorrência. As vagas das
Ações Afirmativas não terão validade para candidatos bolsistas em
instituições particulares ou privadas e os selecionados pela Ação
Afirmativa PPI deverão possuir traços que os
caracterizem, no caso de indígenas apresentar
os documentos legais. Também não haverá mais
o sistema de bonificação dos vestibulares anteriores. Mais informações em www.fuvest.br .

Estatística no Enem
ganha curso gratuito

Spaceport America Cup
2018 tem singularianos

Com a proximidade do Enem – Exame
Nacional do Ensino Médio, o Singular Anglo
Vestibulares intensificou ainda mais as atividades de preparação e, no próximo dia 8 (quartafeira), na unidade São Caetano e, dia 9 (quintafeira) nas unidades Santo André e São Bernardo, promoverá a aula especial Questões de Estatística no Enem e resolução de exercícios.
As aulas serão ministradas, respectivamente, pelos professores Clayton Ferreira,
Enzo Marcon Takara e Caio Zampol, das 17h30
às 19h30 e alunos e não alunos poderão esclarecer dúvidas e aprender um pouco mais sobre o
tema, muito solicitado não só no Enem, mas
também nos grandes vestibulares. A aula é gratuita e as inscrições podem ser realizadas pelos
telefones 4990-4193, 4125-7034 e 4224-9988.

Os ex-alunos e atuais estudantes do
ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Raphael Galate Ribeiro e Nicolas Seoane Miquelin
acabam de participar do Spaceport American
Cup 2018, uma competição universitária internacional que visa desenvolver as habilidades
dos estudantes na área de projeto de foguetes de
sondagem. Eles e os demais integrantes do seu
grupo garantiram o 6º lugar na categoria 10 mil
pés de apogeu com motor sólido ou híbrido
(COTS - Commercial-off-the-shelf - motor comercial ), entre 47 competidores, e 7º lugar geral
entre 99 equipes do mundo todo.

Integrantes da equipe do ITA

ENEM MAIS inicia aulas
Clayton, Enzo e Caio

Campanha de Dia dos
Pais chega na reta final
As unidades do Singular estão envolvidas com a campanha social do Dia dos Pais,
que está arrecadando produtos de higiene pessoal, como xampus, sabonetes, creme dental,
além de fraldas geriátricas. Os itens serão encaminhados para os idosos atendidos em instituições beneficentes da região do Grande ABC.
Os interessados em contribuir com a
ação, podem deixar as doações em uma das unidades do colégio ou cursinho, que têm os seus
endereços disponíveis no portal da escola.

Cursos de Imersão
voltam com Força Total
O Singular Anglo Vestibulares já reiniciou as aulas dos Cursos de Imersão, por meio
do Força Total, que abordam e complementam
alguns assuntos por completo visando aprofundar ainda mais os estudos dos singularianos.
Na próxima semana os temas abordados serão Números complexos, Aritmética dos
inteiros, Polinômios e equações polinomiais.
Podem participar da atividade alunos e não alunos e a programação está disponível no portal
do Singular - www.singular.com.br .

No próximo dia 13 (segunda-feira), o
Singular Anglo Vestibulares iniciará as aulas do
novo curso ENEM MAIS, inédito na região do
Grande ABC.
Os inscritos terão à disposição uma série de diferenciais e após as provas oficiais do
Enem, poderão contratar o pacote de revisão para as primeiras e segundas fases dos grandes
vestibulares. Outro benefício é a possibilidade
de obter descontos por meio do concurso de bolsas, cuja avaliação acontecerá nesta quarta-feira
(8) às 16h30 e 19h30, simultaneamente nas unidades do cursinho de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. As inscrições devem ser realizadas por meio do portal.

Teatro Singular inicia 2º
semestre com novidades
O segundo semestre de 2018 será bastante agitado para o Teatro Singular, que mais
uma vez romperá fronteiras, agora com o espetáculo X - de outra forma que não com os olhos.
De acordo com o coordenador Paulo
Gircys, no ano passado durante participação no
festival Vamos que Venimos, em Buenos Aires,
ficou acertada uma versão do evento no Brasil,
que acontecerá entre 28 e 31 de agosto, em
Santo André. “O festival tem apoio do Singular
e a peça X abrirá o evento”, conta.
Já a edição argentina será realizada entre 9 e 15 de outubro e está confirmada a apresentação do mesmo espetáculo, que recentemente também foi selecionado para o 21º Festil
- Festival Estudantil de Teatro de Pindamonhangaba, agendado para 3 de setembro.
Além de todas essas novidades, o coordenador anuncia a abertura de uma nova turma para o Ensino Médio, em meados de setembro, com uma aula aberta e a evolução dos alunos do Ensino Fundamental I no primeiro semestre com apresentação de algumas peças.

