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Inaugurado em 21 de maio de 2011 por um grupo de amigos, dentro do espaço cedido pela Paróquia Nossa Senhora do Desterro,
no coração do bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Curso Pré-Vestibular Popular Razão1 tem por objetivo
central preparar adolescentes, jovens e adultos para o acesso às Escolas Técnicas públicas, de Ensino Médio qualificadas ou
Escolas Militares (Colégio Naval, EPCAR, CEFET-RJ, FAETEC, CTUR, FIOCRUZ, IFRJ, Pedro II, CAp-UERJ, CAp-UFRJ e outras)
e à Graduação, seja nas universidades públicas (via ENEM/Sisu, Vestibular Estadual, Vestibular Cederj, etc.), seja nas universidades privadas com bolsas (via Vestibular PUC-Rio, Prouni, FIES…).
Atualmente, o curso divide-se em duas turmas: o Pré-Técnico e Pré-Militar, em funcionamento desde 2015 e reformulado em 2017,
destinado a preparar alunos que estejam cursando o 9º ou 8º ano do Ensino Fundamental ou o 1º ano do Ensino Médio, e o PréVestibular, em funcionamento desde a inauguração do RAZÃO1, destinado a preparar alunos que cursaram o Ensino Médio ou
que estejam cursando o 2º ou 3º ano desse segmento de ensino.
Com o intuito de desfazer a elitização da Educação Básica, o Curso Pré-Vestibular Popular Razão1 busca reunir o melhor da
experiência de cada professor, que atua enquanto voluntário, integrando qualidade de ensino e acessibilidade quanto ao preço.

1. QUEM PODE SER ALUNO DO RAZÃO1 NA TURMA DO PRÉ-VESTIBULAR?
Para que um candidato possa torna-se aluno do RAZÃO1, ele deve, obrigatoriamente, preencher os requisitos abaixo:
•
•
•

Ser portador de diploma, certificado ou histórico de Ensino Médio ou cursar, no ano letivo de 2019, o segundo ou terceiro
ano do Ensino Médio, em cursos e instituições reconhecidos pelo MEC;
Ser aprovado no processo seletivo, seja na primeira lista ou nas sucessivas reclassificações, que serão feitas após o início
das aulas;
Ter disponibilidade para assistir às aulas de terça a sexta-feira, das 18:00 às 21:30, aos sábados, das 08:30 às 13:20, além
de participar de algumas atividades extras aos sábados, das 14:00 às 18:00, como simulados, cinedebates, palestras,
festas, dentre outras. Lembramos que a turma é única, ou seja, o aluno deverá estudar de terça a sábado, dentro dos
horários estabelecidos acima. A presença do aluno é obrigatória e caso não atenda aos requisitos mínimos, o RAZÃO1
se reserva ao direito de cancelar a matrícula do aluno na turma em qualquer período do ano.

2. QUANTO CUSTA SER ALUNO DO RAZÃO1 NO PRÉ-VESTIBULAR?
O aluno regularmente matriculado no RAZÃO1 deverá efetuar o pagamento de uma contribuição mensal de R$ 80,00 (oitenta
reais). Contudo, caso essa contribuição seja paga fora do mês correspondente, o valor sofrerá um acréscimo (juros), devendo ser
pago R$ 100,00 (cem reais).
As contribuições mensais recolhidas são destinadas, estritamente, à manutenção administrativa, logística, funcional e operacional
do RAZÃO1 e ao ressarcimento às despesas que os professores, gestores e colaboradores têm para o deslocamento ao curso, em
conformidade com o disposto na Lei Federal Nº 9.608, de 18/02/1998, que dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências.
Outras formas de pagamento poderão ser negociadas com a direção do Centro de Gestão Administrativa e Financeira (CGAF). O
RAZÃO1 mantém, em casos especiais, bolsas de assistência a alunos cujas condições socioeconômicas sejam consideradas extremamente desfavoráveis. As bolsas consistem no pagamento com redução da mensalidade, ou ainda, no seu total abonamento.
Os alunos regularmente matriculados interessados no benefício devem formalizar solicitação ao Centro de Gestão Administrativa e
Financeira (CGAF), podendo ter os seus pedidos deferidos ou não.

3. O PROCESSO SELETIVO
O Concurso de Acesso de Estudantes ao Pré-Vestibular 2019 oferecerá ao todo 70 (setenta) vagas imediatas, distribuídas em
turma única e aos candidatos que apresentarem as seguintes situações, nessa ordem:
•
•

Candidatos que possuam e comprovem menores rendas familiares brutas mensais por pessoas;
Candidatos oriundos da rede pública de ensino (estadual ou federal);
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•
•
•

Candidatos oriundos da rede privada de ensino que possuam e comprovem bolsas de estudo entre 50 e 100%;
Candidatos oriundos da rede privada de ensino que possuam e comprovem bolsas de estudo inferiores a 50%;
Candidatos oriundos da rede privada de ensino que não possuam bolsas de estudo.

O processo seletivo constará de:
•
•
•

Inscrição online, através do preenchimento de formulário próprio a ser disponibilizado no site do curso: razao1.org;
Análise de documentos e comprovação de situação socioeconômica;
Entrevista, com dois professores-avaliadores, na qual serão realizadas algumas perguntas para conhecer melhor o perfil
do candidato. O mesmo participará individualmente e deverá responder de forma clara e objetiva a todos os questionamentos feitos pelos professores-avaliadores que comporão a banca.

Em caso de empate, poderão ser adotados como critérios de desempate:
•
•

As idades dos candidatos, dando-se preferência aos candidatos mais velhos;
As escolaridades dos candidatos, dando-se preferência aos candidatos que possuam as maiores escolaridades.

4. A INSCRIÇÃO
O candidato interessado em participar do Concurso de Acesso de Estudantes ao Pré-Vestibular 2019 deverá, primeiramente, acessar o site do curso – razao1.org –, para preencher o formulário online dentro do prazo estipulado no calendário (conferir o item 7).
Ao término do prazo de inscrições online, será divulgada uma lista contendo os nomes dos candidatos que tiveram suas inscrições
DEFERIDAS ou INDEFERIDAS. Em caso de deferimento, o candidato deverá comparecer à sede do Curso Pré-Vestibular Popular
Razão1, situada na Paróquia Nossa Senhora do Desterro, hall do 2º piso do Auditório Padre Eustáquio – Praça Dom João Esberard,
s/n, Campo Grande, Rio de Janeiro – RJ, no dia e horário estipulado na listagem1, e:
•
•
•
•
•

Apresentar as seguintes documentações (originais): documento original de identificação com foto (RG, CNH ou Passaporte), CPF, comprovante de residência atualizado (de um dos últimos três meses) e documentação que ateste a situação
atual do Ensino Médio (concluído ou cursando), sendo aceitos declaração, certidão, histórico ou diploma;
Fornecer uma foto 3 x 4 atual;
Informar e comprovar a renda familiar bruta mensal2;
Apresentar declaração de bolsa de estudo, caso estude em rede privada de ensino com bolsa de estudo;
Doar 1 kg (um quilo) de alimento não perecível dentro da validade, que será revertido às instituições ou serviços de
caridade assistidos pela Paróquia Nossa Senhora do Desterro.

O candidato que não proceder corretamente a inscrição, deixar de apresentar algum dos itens acima ou descobrir-se que houve
falsificação nas informações prestadas, será ELIMINADO AUTOMATICAMENTE.

5. A ENTREVISTA E A MATRÍCULA
No mesmo dia em que o candidato comparecer à sede do RAZÃO1, ele será submetido a uma entrevista individual, com dois
professores-avaliadores designados pelo Departamento de Registro e Assuntos Estudantis (DRAE), na qual serão realizadas algumas perguntas para conhecer melhor o seu perfil. O candidato deverá responder de forma clara e objetiva a todos os

Caso o candidato não possa comparecer à sede do RAZÃO1 no dia e horário estipulado na listagem, ele deverá entrar em contato com o curso
via WhatsApp – (21) 98312-5205 –, em até 1 (um) dia após a divulgação da mesma, apresentar uma justificativa plausível e tentar reagendar
uma nova data e horário para o seu comparecimento. Caberá ao Departamento de Registro e Assuntos Estudantis (DRAE) o reagendamento ou
não de uma nova data e horário para o atendimento ao candidato.
2 Quando não houver como comprovar o rendimento obtido, o candidato e/ou os residentes no mesmo domicílio deverão fazer DECLARAÇÃO
DE PRÓPRIO PUNHO descrevendo as atividades exercidas e os rendimentos brutos mensais de cada um. Caso não haja comprovante de
rendimento de qualquer natureza, o candidato poderá ser eliminado automaticamente do processo seletivo.
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questionamentos feitos pelos professores-avaliadores que comporão a banca. Ao término da entrevista, o candidato receberá uma
classificação: APTO ou INAPTO para efetivação da matrícula.
O candidato considerado APTO para a efetivação da matrícula, logo após a entrevista, deverá:
•
•
•
•

Efetuar o pagamento da taxa de matrícula, disposta em R$ 50,00 (cinquenta reais);
Efetuar o pagamento da taxa de material, podendo pagá-la à vista – R$ 120,00 (cento e vinte reais) – OU a primeira
parcela – R$ 60,00 (sessenta reais) – no ato da matrícula e a segunda parcela – R$ 60,00 (sessenta reais) – até o dia
31/05/2019;
Apresentar, mais uma vez, documento original de identificação com foto (RG, CNH ou Passaporte) e CPF;
Preencher e assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – caso o candidato possua idade inferior a 18
anos, o contrato deverá ser preenchido e assinado por seu responsável legal.

Os candidatos que excederem o número de vagas também serão convocados para as etapas de amostragem de documentos e da
entrevista, podendo serem convocados para a matrícula nas sucessivas reclassificações, que serão feitas após o início das aulas.

6. INÍCIO DO ANO LETIVO
No Integrando com Razão 2019 (Aula Inaugural), no qual a presença dos alunos matriculados no RAZÃO1 é OBRIGATÓRIA, será
feita uma apresentação do curso, sua estrutura, regras e seu funcionamento. Caso o aluno matriculado não compareça sem motivo
prévio combinado com a coordenação do Departamento de Registro e Assuntos Estudantis (DRAE) ou apresente a esse órgão
alguma justificativa com o respectivo documento comprobatório (tais como atestados médicos, declarações de comparecimento ao
trabalho etc.), o mesmo poderá ter a sua matrícula cancelada e sua vaga ser colocada a disposição de outros candidatos.
Dia e horário: 16 de fevereiro de 2019 (sábado), das 14:00 às 18:00.

7. CALENDÁRIO
Fique de olho nas datas abaixo. Este calendário é muito importante para que você siga cada passo do processo seletivo.
EVENTO
Inscrições online
Divulgação da lista de candidatos com inscrições deferidas e indeferidas, para comprovação de dados e entrevistas
Comprovação de dados da
inscrição online, realização
das entrevistas individuais e
matrículas
Integrando com Razão 2019
(Aula Inaugural) - OBRIGATÓRIA
Início das aulas regulares –
Pré-Vestibular (Ano letivo
2019)
Divulgação da 1ª Reclassificação

DATA
De 10/12/2018 (segunda)
a 09/02/2019 (sábado)
10/02/2019 (domingo)

HORÁRIO
Até às 23:59 de
09/02/2019 (sábado)
Até às 23:59

LOCAL
Site: razao1.org

DETALHES
ITEM 4

Site: razao1.org

ITEM 4

De 12/02/2019 (terçafeira) a 16/02/2019 (sábado)

De terça a sexta-feira:
das 18:30 às 20:30.

Sede do Curso PréVestibular Popular
Razão1

ITENS 4 E 5

Sede do Curso PréVestibular Popular
Razão1
Sede do Curso PréVestibular Popular
Razão1
Site: razao1.org

ITEM 6

16/02/2019 (sábado)

Sábado: das 09:00 às
12:00.
Das 14:00 às 18:00

19/02/2019 (terça-feira)

Das 18:00 às 21:30

19/02/2019 (terça-feira)

Até às 23:59

ITEM 5
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Matrícula – 1ª Reclassificação

23/02/2019 (sábado)

Das 08:00 às 09:00.

Sede do Curso PréVestibular Popular
Razão1

ITEM 5

8. ÚLTIMAS DISPOSIÇÕES
Em caso de retificação deste manual, será feita ampla divulgação pelo site do RAZÃO1, bem como nas redes sociais, cabendo tãosomente aos candidatos a constante conferência no site para averiguação de prováveis futuras modificações.
Ao se inscrever no Concurso de Acesso de Estudantes ao Pré-Vestibular 2019, os candidatos declaram concordar com todas as
informações presentes neste manual.

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2018.
Fidelis do Nascimento Silva
Diretor Geral do Curso CPV-R1
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