EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS 2021 - CURSINHO NUBO
A NUBO EDUCAÇÃO, associação privada sem fins lucrativos, nos termos do seu Estatuto Geral, divulga o
Edital de abertura de Inscrições para a turma de alunos do Cursinho Nubo (Abril/2021 - Novembro/2021).
1.0. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O Processo Seletivo destina–se à seleção de 1000 (mil) alunos para o grupo do Telegram do Nubo.
1.2. Poderão inscrever–se, toda(o) aquela(e) com o Ensino Médio completo de qualquer ano de conclusão
ou idade e estudantes do 3° (terceiro) ano do Ensino Médio regular ou Ensino Médio supletivo que estejam
regularmente matriculados no ano de 2021.
1.3. Não há idade mínima ou máxima, todas(os) serão admitidas no presente Processo Seletivo,
preenchendo–se o requisito do item 1.2.
1.4. O Processo Seletivo e os serviços do Nubo serão realizados de forma 100% gratuita e 100% online.
2.0. SERVIÇOS OFERECIDOS PELO CURSINHO NUBO
2.1. Durante o período letivo, todos os alunos selecionados no Processo Seletivo terão acesso aos
seguintes serviços oferecidos pelo Nubo, de forma gratuita:
2.1.1. Acesso a 5 aulas diariamente, de segunda a sexta, preparadas pelos professores do Nubo
2.1.2. Plantões de Dúvidas periódicos;
2.1.3. Correção periódica de redação feita por corretores especializados;
2.1.4. Simulados do ENEM, FUVEST e UNICAMP;
2.1.5. Acesso às funcionalidades do Portal SAS;
2.1.6. Participação de eventos e rodas de conversa juntos à coordenação e aos professores.
3.0. PLATAFORMAS UTILIZADAS PELO CURSINHO NUBO
3.1. Telegram - é o principal canal de comunicação do Cursinho Nubo. Pelo Telegram, serão enviadas as
aulas diariamente e os principais avisos ao longo do ano letivo. Espera-se que todas(os) as(os)
candidatas(os) do Processo Seletivo façam o download do app.
3.2. Whatsapp - é o canal secundário de comunicação do Cursinho Nubo. Pelo Whatsapp, teremos grupos
de integração entre os estudantes, os professores e a coordenação.
3.3. Portal SAS - é a principal plataforma de ensino do Cursinho Nubo. Todas as aulas, materiais didáticos
e simulados serão inseridos dentro do Portal ao longo do ano letivo. A coordenação do Nubo irá oferecer
todo o suporte necessário para ensinar os estudantes a navegarem pela plataforma.
4.0. SELEÇÃO 1: ETAPA SOCIOECONÔMICA
4.1. O objetivo da Etapa Socioeconômica é selecionar os estudantes que estão de acordo com o
público-alvo que o Cursinho Nubo pretende impactar. Serão selecionados 1000 (mil) estudantes durante a
Etapa Socioeconômica.
4.2. As inscrições para a Etapa Socioeconômica vão de 31 de março até 16 de abril de 2021. O resultado da
Etapa Socioeconômica será divulgado entre os dias 18 e 19 de abril de 2021.
4.3. Critérios para a seleção que serão priorizados: estudantes de escola pública e que estão cursando o 3°
ano do Ensino Médio e candidatas(os) com renda familiar bruta abaixo de 3 salários mínimos.
4.4. Serão destinadas 700 (setecentas) vagas para candidatas(os) autodeclaradas(os) pretas(os),
pardas(os) e indígenas – PPI.
4.5. Serão destinadas 50 (cinquenta) vagas para candidatas(os) autodeclaradas(os) transsexuais ou
pessoas com deficiência - PCD.
4.6. Poderão ser utilizados como critérios de desempate informações de renda, escolaridade dos pais e
estado onde a(o) candidata(o) reside, sendo priorizados estados nos quais o Cursinho Nubo ainda não
possui estudantes.
4.7. As vagas eventualmente não preenchidas, após o esgotamento da lista de classificação de pretas(os),
pardas(os) e indígenas; trans e PCD, serão revertidas para as vagas de ampla concorrência.
4.8. Poderão ser solicitados comprovantes das informações declaradas para verificação a qualquer
momento do processo seletivo e posteriormente.

4.9. Os 1000 (mil) estudantes selecionados na Etapa Socioeconômica ainda terão de passar pelos
requisitos da Etapa de Interesse para serem oficialmente matriculados como alunas(os) do Cursinho Nubo.
5.0. SELEÇÃO 2: ETAPA DE INTERESSE
5.1. O objetivo da Etapa de Interesse é selecionar os estudantes que demonstrarem interesse efetivo em
participar do Cursinho Nubo.
5.2. O período da Etapa de Interesse será do dia 21 de abril até 30 de abril de 2021. O resultado final do
Processo Seletivo será divulgado no dia 1 de maio.
5.3. Os 10 dias da Etapa de Interesse serão divididos em dois períodos:
5.3.1. Semana de Imersão (21 a 23 de abril): durante esses dias, os estudantes participarão de
eventos de apresentação do Cursinho Nubo, nos quais apresentaremos como funcionarão as aulas,
o contato com os professores, o contato com a coordenação, os plantões de dúvidas, as correções
de redação, os simulados e o calendário letivo de 2021.
5.3.2. Semana de Nivelamento (26 a 30 de abril): durante essa semana, os alunos receberão 5
aulas gravadas todos os dias, com conteúdos básicos de todas as matérias. O intuito dessa semana
é dar uma base de aprendizado para todos os alunos iniciarem o ano letivo.
5.4. Durante os 10 dias de Etapa de Interesse, os estudantes receberão a Chave de Acesso para se
cadastrar no Portal SAS, a principal plataforma de ensino do Cursinho Nubo para 2021.
5.5. Também durante a Etapa de Interesse, estará aberta para a realização no Portal SAS a Avaliação
Diagnóstica. Ela tem o objetivo de mapear as principais dificuldades dos estudantes no início do ano letivo e
também servir como um primeiro simulado para o treino dos alunos para o vestibular.
5.6. Serão selecionados na Etapa de Interesse e matriculados como alunos regulares do Nubo os
estudantes que cumprirem pelo menos duas das três atividades abaixo:
5.6.1. Validar a chave de acesso no Portal SAS, principal plataforma de ensino utilizada;
5.6.2. Realizar a Avaliação Diagnóstica no Portal SAS;
5.6.3. Preencher o formulário de presença de um (ou mais) eventos entre os dias 21 e 23 de abril.
5.0 CALENDÁRIO
ETAPA

DATA

Inscrições

31/03 a 16/04

Resultado da Etapa Socioeconômica

18/04 - 19/04

Etapa de Interesse

21/04 a 30/04

Semana de Imersão

21/04 a 23/04

Semana de Nivelamento

26/04 a 30/04

Resultado Final do Processo Seletivo

01/05

Início das aulas

03/05

6.1. DISPOSIÇÃO FINAL
6.1. Todos os canais oficiais do Cursinho NUBO (Facebook, Instagram, Whatsapp e Linkedin) estão
disponíveis para esclarecimento de dúvidas.
6.2. Eventuais omissões no presente Edital serão resolvidas pela Coordenação do Cursinho NUBO
comunicando-se nos canais oficiais.
São Paulo, 31 de março de 2021
Gestão 2021

