Edital de Admissão de Estudantes – 2020

O que é o Gota Social?
O Gota é uma turma de pré-vestibular social voltada
para estudantes de baixa renda que necessitam de apoio
escolar para ingressar nos cursos e faculdades
desejadas. O projeto funciona desde 2015 e é mantido
por um grupo de funcionários voluntários que ajudam a
(re)construir o curso e as dinâmicas oferecidas. O
objetivo do Gota Social é expandir o padrão de
qualidade do Curso pH para garantir aos discentes a
possibilidade de alcançarem seus objetivos acadêmicos.
As aulas acontecerão de segunda a sexta, das 18h15 às
21h30, e, eventualmente, aos finais de semana em
horários a serem anunciados. A turma tem suas
atividades na nossa unidade Tijuca II, que fica na Rua
Barão de Mesquita nº 184, bem próximo à estação de
metrô Saens Peña.
O projeto baseia-se nas provas do ENEM, por isso o
conteúdo programático das aulas e o nosso calendário
vão sendo sempre atualizados. Vale ressaltar que
algumas atividades extras, como palestras motivacionais
e de orientação acadêmica, além de aulas de campo e
de laboratório também entrarão no nosso calendário ao
longo do ano.
Em relação às despesas, o Gota é totalmente gratuito,
incluindo o material didático oferecido (apostilas e
acesso à plataforma de ensino online Plurall). No
entanto, a única mensalidade que os alunos devem
pagar é uma taxa simbólica de 2 (dois) quilogramas de
alimentos não perecíveis que, mensalmente, fará parte
de uma grande doação para instituições de caridade a
serem definidas.

Língua Portuguesa e Literatura, Geografia, História,
Matemática, Biologia, Física e Química.
Documentação necessária
1. Original e cópia de documento oficial de
identificação com foto (RG, CTPS ou CNH);
2. Original e cópia do comprovante de conclusão do
Ensino Médio ou de matrícula vigente no 3º ano do
Ensino Médio;
3. Caso já tenha terminado o Ensino Médio, original e
cópia do histórico escolar;
4. Caso tenha estudado em escola particular sem
bolsa, original e cópia do comprovante de
mensalidade; com bolsa, original e cópia do
comprovante de isenção (parcial ou integral) de
mensalidade;
5. Original e cópia completa da conta de luz mais
recente (frente e verso) contendo valor e
endereço;
Se não tiver como comprovar a conta de energia
elétrica, por estar no nome de uma pessoa que não
more na residência, por ser dividida entre outras
casas ou qualquer situação diversa, você deverá
levar alguma outra conta oficial (água ou telefone)
que comprove a sua residência.
6. Originais e cópias de todos os comprovantes de
rendimento de todos os maiores de 18 anos e dos
menores de 18 anos que já trabalham que moram
com você.
CTPS e contracheque mais recente, situação de
Imposto de Renda (emitida pelo site da Receita Federal),
e comprovante de participação em programas do governo
(Cadastro Único) ou de auxílio de ONG’s. No caso de
trabalhos informais (sem contracheque), deverá ser
elaborada uma declaração de próprio punho onde informe
a atividade exercida bem como a renda mensal.

Processo seletivo







Inscrição com entrega de documentos: 04, 05, 06,
09,10 e 11 de março de 2020 na unidade Tijuca II,
das 09h às 19h;
Primeira fase – Prova: 14/03 das 14h às 19h na
unidade Tijuca I (Rua Professor Gabizo, 211);
Resultado da primeira fase: 19/03 a tarde pelo
facebook e do pH (fb.com/pHvestibulares);
Segunda fase - Entrevista (apenas para os
selecionados após a prova): 21/03 a partir das 14h
na unidade Tijuca I (Rua Professor Gabizo, 211);
Resultado final do processo seletivo: 26/03 pelo
facebook do pH (fb.com/pHvestibulares);
Matrícula e início das aulas: 30/03.

Número de vagas: 50.
Obs.1: Cada etapa do Processo de admissão conta com
uma taxa de inscrição simbólica de 1 (um) quilograma de
alimento não-perecível.
Obs.2: Possíveis alterações de datas serão avisadas na
página
oficial
do
pH
no
facebook
(fb.com/pHvestibulares).
Obs.3: A prova consiste em uma avaliação objetiva e
produção textual. Serão 60 questões divididas em:

Fique atento!
Nós somente selecionaremos estudantes de baixa renda
que estejam dentro do perfil das vagas destinadas aos
alunos de cotas do SiSU. Para se enquadrar nesse perfil,
você precisa ter renda familiar per capta bruta de, no
máximo, 1 salário mínimo e meio.
Para descobrir se você se encaixa nesse grupo, basta
somar a sua renda bruta e a de todas as pessoas que
moram na mesma casa que você. Em seguida, divida o
valor final pela quantidade de moradores da casa. Se o
resultado der, no máximo, 1 salário mínimo e meio (R$
1.567,50 em 2020), você pode se inscrever para
participar do Gota Social.
Em caso de dúvidas,
gota.social@ph.com.br.
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Vamos juntos,
Equipe Gota20
#IssoÉpH #BondeDaGotinha #AGenteFaz
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