UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU - USJT
VESTIBULAR DE MEDICINA 2020/1º SEMESTRE

INSTRUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ETAPA I
O Vestibular de Medicina USJT – Cubatão 2020/1º semestre será constituído de uma fase e duas etapas. Abaixo estão o
descritivo da Etapa I e as orientações detalhadas para o desenvolvimento das atividades dessa etapa propostas no Edital
do processo, publicado no site da Vunesp (www.vunesp.com.br).
A Etapa I é composta pelas atividades abaixo e a pontuação obtida nessa etapa será somada a pontuação da Etapa II,
para classificação final.
1.

Proficiência da Língua Inglesa

2.

Essay

3.

Participação em Atividade Voluntária

4.

Summer Course – Ânima Open

Cada atividade dessa etapa valerá 05 (cinco) pontos, que serão somados com os pontos das provas presenciais da Etapa
II, para compor a nota final do Vestibular de Medicina da USJT – Cubatão 2020/1º semestre.
1.

PROFICIÊNCIA DA LÍNGUA INGLESA
A proficiência da língua inglesa poderá ser comprovada por meio da entrega de uma das certificações previstas no Edital
do processo seletivo, ou através da realização da prova de proficiência que será aplicada pela USJT.
A entrega da certificação deverá ser realizada no dia 15 de dezembro de 2019, no horário das 11h às 12h30 e das 18h
às 19h, em envelope devidamente identificado (modelo indicado nesse documento), no prédio de provas, na Unidade
Mooca - Rua Taquari, 546, Mooca, São Paulo/SP ou na Unidade Unimonte: Rua Comendador Martins, 52, Santos/SP.
Os candidatos que não possuírem certificação poderão realizar a prova de proficiência que será realizada no dia
14/12/2019, no horário das 10h às 12h, no mesmo prédio onde o candidato realizará as provas da Etapa II, na Unidade
Mooca - Rua Taquari, 546, Mooca, São Paulo/SP ou na Unidade Unimonte: Rua Comendador Martins, 52, Santos/SP.
Os candidatos farão as provas conforme quadro a seguir:

Tipo
Objetiva
Discursiva

Conteúdo
Gramática
Vocabulário
Elaboração de texto

Número de
questões
40
10
01

A prova discursiva consiste na elaboração de um texto, baseado nas orientações e no tema fornecidos no dia da prova.
Não serão corrigidos textos que tenham o número inferior a 10 (dez) linhas.
Os candidatos deverão comparecer ao local da prova 30 (trinta) minutos antes do seu início, munidos de caneta
esferográfica de tinta preta de corpo transparente e original de um dos seguintes documentos de identificação, com foto:
Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97, Carteira Nacional de
Habilitação Modelo Digital (CNH-e), Passaporte, Carteiras de identidade expedidas pelas Forças Armadas, Policias
Militares e/ou Corpos de Bombeiros Militares.
Somente será admitido na sala ou no local de prova o candidato que apresentar um dos documentos citados, desde que
este permita, com clareza, a respectiva identificação
Durante a realização das provas, somente será permitido o uso de caneta esferográfica de tinta preta, corpo transparente
para visualização da tinta. Todos os demais objetos deverão ser guardados e mantidos sob a carteira do candidato. Em
nenhuma hipótese, o candidato poderá portar ou utilizar quaisquer aparelhos, dispositivos, equipamentos eletrônicos. O
candidato que for pego portando tais objetos ficará automaticamente eliminado dessa prova.
O candidato deverá transcrever as respostas para as folhas correspondentes, assim como o texto proposto, escrito com
caneta esferográfica de tinta preta, de corpo transparente, bem como assinar no campo apropriado.
Não haverá substituições das folhas de respostas e da folha de redação, mesmo em casos de erros de transcrição e/ou
rasuras pelos candidatos.

Os portões de acesso aos prédios onde se realizarão as provas serão fechados às 10 horas, não sendo permitido o
ingresso de candidatos após o fechamento.
Será desclassificado da prova de proficiência o candidato que, durante a realização:
a) for surpreendido em qualquer tipo de comunicação e/ou realizar trocas ou empréstimos de materiais
de qualquer natureza com outros candidatos;
b) for surpreendido dando ou recebendo auxilio para a execução das provas;
c) utilizar livros, dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos ou, ainda, que
comunicar-se com outro candidato;
d) for surpreendido portando qualquer dispositivo de hardware ou software que possibilite a comunicação
direta ou indireta com o candidato durante a sua permanência no ambiente de prova, bem como
relógio, óculos escuros ou quais quer outro acessório como chapéu, boné, gorro, etc.;
e) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as
autoridades presentes ou com os demais candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas à suas respostas da folha de respostas em qualquer outro
meio, que não os permitidos;
g) não entregar as provas ao término do tempo pré-determinado;
h) afastar-se da sala, em qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal;
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, nas folhas de respostas e de redação;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros em
qualquer etapa do processo seletivo;
l) for surpreendido portando anotações em papéis, que não os permitidos;
m) recusar-se a ser submetido ao detector de metais;
n) não permitir a coleta de sua impressão digital.
O descumprimento de qualquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do candidato.
Nessa atividade os candidatos que comprovarem nível de proficiência em inglês de básico a intermediário, farão jus aos
5 (cinco) pontos.
Não farão jus aos 5 (cinco) pontos os candidatos que não obtiverem no mínimo 20% das provas ou não apresentarem
uma das certificações previstas no Edital do processo seletivo.

2. ESSAY
Consiste na elaboração de dois textos, de estilo analítico ou literário, do tipo dissertativo-argumentativo, em prosa, sobre
os temas indicados abaixo.
O Essay terá como propósito conhecer cada candidato de maneira mais detalhada e entender os motivos pessoais,
educacionais e profissionais de cada um e a motivação para querer estudar Medicina na USJT, além de entender como
ele poderá contribuir com a comunidade enquanto aluno do curso e quais são seus projetos para o futuro e como a
graduação e a universidade poderão ajudá-lo a atingir seus objetivos.
Os textos deverão ser elaborados sobre os seguintes temas:
Tema 01 - “Por que o curso de Medicina da Ânima é o curso certo para mim? ”
Tema 02 - “Como posso ajudar a resolver um dos principais problemas da cidade de Cubatão, como aluno de
Medicina?”
Os textos deverão ser digitados em formulário próprio (formato word), disponível para download no site da USJT
(www.usjt.br/medicina).
Cada Essay deverá conter, no máximo, 90 (noventa) linhas e no mínimo 60 (sessenta) linhas, digitado em fonte Arial,
tamanho 10 (dez), espaçamento simples. Só serão aceitas duas folhas para cada Essay, devidamente identificadas e
assinadas.
O erro ortográfico idêntico será computado apenas uma vez
Será atribuído nota 0 (zero) ao Essay:

- em desacordo com a tipologia textual ou com o tema proposto;

- que não estiver em prosa;
- com número inferior a 60 (sessenta) linhas ou superior a 90 (noventa) linhas;
- digitado em fonte, tamanho e espaçamento diferentes do estabelecido;
- escrito em outro idioma que não seja o Português.
O Essay deverá ser entregue no dia 15 de dezembro de 2019, no horário das 11h às 12h30 e das 18h às 19h, em
envelope devidamente identificado (modelo indicado nesse documento), no prédio de provas, na Unidade Mooca - Rua
Taquari, 546, Mooca, São Paulo/SP ou na Unidade Unimonte: Rua Comendador Martins, 52, Santos.
Essa atividade valerá 5 (cinco) pontos. Será atribuído o valor de 2.5 (dois pontos e meio) a cada um dos temas propostos.

3. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE VOLUNTÁRIA
O candidato deverá comprovar a realização de trabalho voluntário, de qualquer natureza ou tempo de dedicação, através
de declaração em papel timbrado e assinado pela instituição de origem, desde que realizado em até doze meses antes
da data das provas presenciais, previstas para o dia 15 de dezembro de 2019.
A entrega da declaração deverá ocorrer no dia 15 de dezembro de 2019, no horário das 11h às 12h30 e das 18h às 19h,
em envelope devidamente identificado (modelo indicado nesse documento), no prédio de provas, na Unidade Mooca Rua Taquari, 546, Mooca, São Paulo/SP ou na Unidade Unimonte: Rua Comendador Martins, 52, Santos.
Essa atividade valerá 5 (cinco) pontos.

4. SUMMER COURSE – ÂNIMA OPEN
O candidato poderá participar de um evento organizado pela USJT, intitulado “Introdução à Medicina”, a ser realizado no
dia 14 de dezembro de 2019, às 14h, no mesmo prédio onde o candidato fará as provas da Etapa II, na Unidade Mooca
- Rua Taquari, 546, Mooca, São Paulo/SP ou na Unidade Unimonte: Rua Comendador Martins, 52, Santos/SP.
O participante deverá solicitar o certificado de participação no evento. O certificado será o único documento válido para
comprovação e pontuação nessa atividade.
O certificado deverá ser entregue no dia 15 de dezembro de 2019, no horário das 11h às 12h30 e das 18h às 19h, em
envelope devidamente identificado (modelo indicado nesse documento), no prédio de provas, na Unidade Mooca - Rua
Taquari, 546, Mooca, São Paulo/SP ou na Unidade Unimonte: Rua Comendador Martins, 52, Santos.
Essa atividade valerá 5 (cinco) pontos

MODELO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE
PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES DA ETAPA I
1. As atividades da Etapa I deverão se impressas em papel sulfite A4.
2. A etiqueta deverá ser colada no envelope que não deverá ser lacrado.
3. Será de responsabilidade do candidato providenciar o envelope que deve ser resistente e com dimensões, em
centímetros, de 23,5 x 32,5, aproximadamente, para papel A4.
4. O candidato deverá marcar na etiqueta quais documentos estão sendo entregues, preencher os dados pessoais
e assinar de próprio punho.
5. No ato da entrega será verificado se o envelope foi etiquetado corretamente e se os documentos constantes no
envelope conferem com o sinalizado na etiqueta.
6. Será emitido para um candidato, no ato da entrega da documentação, um protocolo de recebimento.

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO
Nome Completo:__________________________________________________
Inscrição: _______________ RG: ___________________________________
CPF: ___________________________________________________________
Telefone: (

) ___________ Email: _________________________________

DOCUMENTOS ENTREGUES
( ) Certificado de proficiência em inglês
( ) Essay Tema 01
( ) Essay Tema 02
( ) Declaração de Trabalho Voluntário
( ) Certificado de participação Summer Course
*Declaro que no envelope constam todos os documentos sinalizados acima.
____ de dezembro de 2019
_________________________________________
Assinatura do candidato:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA USO EXCLUSIVO DA USJT
Observações:

______________________________________
Assinatura do atendente

MATRIZ DE CORREÇÃO DO ESSAY

MACROESTRUTURA

MICROESTRUTURAIS

ITENS AVALIADOS

VALOR

Apresentação do texto (legibilidade, respeito às margens,
estrutura do parágrafo)
Apresentação e desenvolvimento do tema
Atendimento à tipologia textual solicitada
Coerência textual
Seleção de argumentos / Pertinência das informações
Progressividade textual: desenvolvimento da argumentação e
conclusão

1,25

ITENS AVALIADOS

VALOR

Pontuação
Ortografia/acentuação
Morfossintaxe
Propriedade vocabular

1,25

EM TODAS AS SITUAÇÕES EXPRESSAS A SEGUIR, SERÁ ATRIBUÍDA NOTA 0 (ZERO) AO TEXTO

- em desacordo com a tipologia textual ou com o tema proposto;
- que não estiver em prosa;
- com número inferior a 60 (sessenta) linhas ou superior a 90 (noventa) linhas;
- digitado em fonte, tamanho e espaçamento diferentes do estabelecido;
- escrito em outro idioma que não seja o Português.

