
 
 
 
 
 

ESCOLA COMUM - Edital 2018 

 

A Escola Comum é uma escola de governo que visa a formação de lideranças políticas de 

jovens das periferias. Trata-se de um projeto único no Brasil, que tem duração de um ano e 

é alicerçado em três pilares: (a) conhecimento global, (b) vínculo local e cultura popular e (c) 

valores humanistas. Para alcançar o objetivo proposto, a Escola Comum busca jovens entre 

16 e 19 anos, motivados para a liderança comunitária, social ou politica, de famílias cuja 

renda per capita é de até 2 (dois) salários mínimos. O curso, que segue os moldes de 

excelência das principais escolas de governo do mundo, adaptados para a realidade e 

cultura popular brasileira, é totalmente gratuito e conta, em seu corpo docente, com 

brasileiros de destaque em suas áreas de atuação.  

 

A Escola Comum é uma iniciativa da plataforma Multiform em parceria com a ONG Clube de 

Mães do Brasil. O Projeto da Escola Comum é desenvolvido por uma rede autônoma de 

professores, estudantes e ativistas. 

 

INTRODUÇÃO: COMO  FUNCIONA A ESCOLA? 

 

Local: 

 

As aulas serão ministradas na Rua Apa 236, centro da Cidade de São Paulo, aos sábados 

das 10h30 às 16h30. 

 

Duração e Datas: 

 

Um ano letivo com 28 aulas, dividido em 14 encontros por semestre. 

 Primeiro semestre: de 03/03/2018 a 30/06/2018 

 Segundo semestre: de 04/08/2018 a 01/12/2018 

 

Formato das Aulas: 

 

 MANHÃS (10:30-13:15) 

Exposições dos especialistas. 

 ALMOÇO COMUM (13:15-14:30) 

Valores e coletividade, almoço descontraído com a participação de convidados que 

compartilham suas experiências profissionais. 

 TARDES (14:30-16:30) 

Resolução de problemas coletivos e coletivamente: filmes e debates em pequenos 

grupos, discussão e solução de estudos de caso (juntamente com suporte 

pedagógico de interpretação de texto e imagem). 

 EXTRA CLASSE 1: Tutorias complementares e opcionais: português, inglês e espanhol. 

 EXTRA CLASSE 2: Reunião de células nas comunidades onde os alunos terão a 

oportunidade de difundir no seu bairro o aprendizado adquirido e os valores da 

Escola. 

 

*Os estudantes receberão a refeição do almoço, bem como uma ajuda de custo 

para o transporte. 

 

 



 
 
 
 
 
Perfil dos docentes 

 

Os docentes da Escola Comum são especialistas com reconhecimento nacional e 

internacional. Combinamos a experiência de pesquisa e governamental dos docentes 

seniores com a potência de jovens doutores que se destacam em suas áreas. Muitos de 

nossos docentes voltaram recentemente das melhores Universidades do mundo. Um dos 

objetivos da Comum é unir dois elos: os jovens doutores que o País tem dificuldade de 

absorver com os jovens brilhantes da periferia com vontade de transformação. 

 

Conteúdo Programático 

 

Semestre  I 

03/03/2018 - ENCONTRO 1 - Boas vindas 

10/03/2018 - ENCONTRO 2 - O que é desenvolvimento?  

17/03/2018 - ENCONTRO 3 - Princípios elementares de Economia 

24/03/2018 - ENCONTRO 4 - A formação da nação brasileira  

07/04/2018 - ENCONTRO 5 - Prática I: redes sociais 

14/04/2018 - ENCONTRO 6 - Inteligência social  

05/05/2018 - ENCONTRO 7 - Artes, culturas e saberes populares  

12/05/2018 - ENCONTRO 8 - Sistema político brasileiro e internacional  

19/05/2018 - ENCONTRO 9 -  A política externa 

26/05/2018 - ENCONTRO 10 - Visita externa 

09/06/2018 - ENCONTRO 11 - As Instituições do Brasil I 

16/06/2018 - ENCONTRO 12 - As instituições do Brasil II 

23/06/2018 - ENCONTRO 13 - Prática II: Protocolo diplomático 

30/06/2018 - ENCONTRO 14 - Encerramento 

 

Semestre II 

04/08/2018 - ENCONTRO 15 - Grandes Desafios do Brasil I: Território 

11/08/2018 - ENCONTRO 16 - Grandes Desafios do Brasil II: Desigualdade e violência 

18/08/2018 - ENCONTRO 17 - Grandes Desafios do Brasil III: Trabalho e renda 

25/08/2018 - ENCONTRO 18 - Visita externa 

01/09/2018 - ENCONTRO 19 - Prática III: Oratória  

15/09/2018 - ENCONTRO 20 - Visita externa 

22/09/2018 - ENCONTRO 21 - Elaboração de projetos  

29/09/2018 - ENCONTRO 22 - Prática IV: Debates 

06/10/2018 - ENCONTRO 23 - Governança e ética na política 

20/10/2018 - ENCONTRO 24 - Visita externa 

27/10/2018 - ENCONTRO 25 - Laboratório do Futuro Comum I: Inovação e tecnologia 

10/11/2018 - ENCONTRO 26 - Laboratório do Futuro Comum II: Mobilidade urbana 

24/11/2018 - ENCONTRO 27 - Laboratório do Futuro Comum III: O comum 

01/12/2018 - ENCONTRO 28 - Encerramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

1. Disposições Gerais 

 

O presente edital estabelece as normas e critérios para a participação no Processo Seletivo 

da Escola Comum para a turma de 2018.  

 

Não será cobrada taxa de inscrição ou qualquer outra taxa para participação no processo 

seletivo. Ao realizar a inscrição no processo seletivo, o candidato e seus responsáveis legais 

confirmam a leitura deste edital e a concordância com todos os termos.  

 

Os resultados do Processo Seletivo serão divulgados através de e-mail e das mídias sociais 

da Escola Comum (Facebook e site www.escolacomum.org) 

 

2. Processo Seletivo 

 

2.1.  Datas do processo seletivo 

 

2.1.1.  Período das Inscrições: 24/11/2017 a 31/12/2017. 

2.1.2.  Período das entrevistas dos pré-Selecionados: de 06/01/2018 a   

 21 /01/2018. 

2.1.3.  Divulgação dos Resultados: A partir de 25/01/2018.  

2.1.4. Período das Matrículas: será divulgado no site da Escola Comum.  

 

2.2. Critérios de Seleção 

 

Para concorrer às vagas da Escola Comum, o candidato deve, obrigatoriamente, atender 

os seguintes critérios: 

 

2.2.1. Ter entre 16 e 19 anos 

2.2.2. Ter concluído ou estar cursando o 2º Ano do Ensino Médio em escola pública, 

ou em estabelecimento privado na condição de bolsista integral. 

2.2.3. Pertencer a famílias com renda per capita mensal de até 2 (dois) salários 

mínimos. 

2.2.4. Comprovar alto desempenho acadêmico através do histórico-escolar. 

2.2.5. Ter motivação e/ou histórico para liderança comunitária, social e/ou política 

 

 

2.3. Etapas do processo seletivo 

 

O processo seletivo terá duas etapas: 

3.1. Preenchimento do formulário de inscrição e envio das informações e 

documentos exigidos no item 3 do Edital. 

2.3.2. Entrevista Pessoal com a equipe de recrutamento.  

 

 

3. Documentos necessários para inscrição 

 

Para inscrição o aluno deverá enviar: 

3.1. Ficha de Inscrição 

3.2. Cópia do RG 

3.3. Cópia do Histórico Escolar  



 
 
 
 
 

3.4. Se o candidato estiver cursando o Ensino Médio apresentar declaração de 

matrícula. 

3.5. Duas a três cartas de recomendação que podem ser, por exemplo: de 

professores, líderes comunitários, empregadores ou outras, conforme critério 

do candidato. 

3.6. Carta de autoapresentação de no máximo 1.000 (mil) palavras, contendo: 

trajetória, motivação e sonhos. 

3.7. O candidato deverá gravar um vídeo de duração máxima de dois minutos 

respondendo a pergunta: “Se você pudesse mudar o mundo o que você faria?”, 

sem trilha sonora, sendo obrigatório conter a imagem do CANDIDATO durante 

todo o vídeodepoimento  

Os vídeos deverão ser enviados via a inserção de um link na ficha de inscrição 

(Anexo I). Sugerimos o link para o Youtube, conforme Anexo II deste Edital. 

O conteúdo do vídeo será utilizado pela Comum unicamente para fins de 

seleção.  

3.8. Termo de autorização dos responsáveis para candidatos menores de 18 anos, 

conforme Anexo I deste Edital.  

 

4. Entrevista Pessoal 

 

4.1. Os candidatos pré-selecionados serão convidados para uma entrevista individual 

com a equipe de recrutadores. 

4.2. No dia da entrevista o candidato deverá comparecer no local e horário agendado 

com uma antecedência de 15 minutos. O não comparecimento para a entrevista 

poderá incorrer na desclassificação do candidato. 

4.3. A entrevista terá duração de no máximo uma hora. 

 

5. Número de vagas 

 

 30 vagas 

 

6. Como fazer a inscrição 

 

Enviar todos os documentos do item 3 deste edital devem ser anexados no 

formulário de inscrição no site da Escola Comum entre os dias 24/11/2017 e às 

23h59min do dia 31/12/2017. Inscrições devem ser feitas pelo link: 

https://www.escolacomum.org/inscreva-se 

 

7. Resultado Final 

 

7.1. Os candidatos selecionados no processo seletivo deverão fazer sua matricula 

presencialmente e se menores de idade acompanhados pelos responsáveis.  

7.2. No ato da matricula o candidato deverá apresentar declaração de renda familiar. 

7.3. Caso seja identificada qualquer irregularidade quanto ao atendimento aos 

critérios do processo de seleção contidos neste edital, o candidato será 

desclassificado a qualquer momento, ainda que tenha sido selecionado e 

matriculado. 

 

Maiores informações e atualizações, visitar o site: www.escolacomum.org  

Dúvidas: contato@escolacomum.org 

 



 
 
 
 
 
 

 

ANEXO II 

 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

 

 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________________ (nome 

completo do responsável legal), portador (a) do RG nº __________________________ (nº do 

RG com órgão expedidor), e inscrita no CPF/MF sob o nº _____________________________ , 

autorizo o (a) adolescente filho (a) 

_________________________________________________________, com _________ anos de 

idade, portador (a) do RG nº _____________________ (nº do RG com o órgão expedidor) a 

participar do processo seletivo para ingressar na Escola Comum. 

Declaro que tenho pleno conhecimento do conteúdo programático, fases do processo 

seletivo e duração do curso, conforme Introdução e Itens de 1 a 7 do presente edital. 

 

 

 

 

________________________________, ________ de ______________________ de 2017. 

                            (Cidade)          (Dia)    (Mês) 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ANEXO II 

 

INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE VIDEO 

 

 

 

 

O video onde os candidatos respondem a pergunta: “Se você pudesse mudar o mundo o que 

você faria?”, poderá ser enviado através de um link do Youtube, mas outras plataformas ou 

redes digitais também serão aceitas. Basta inserir o link no formulário de inscrição. 

 

 

É importante destacar que o usuário deve ter uma conta cadastrada no Youtube para 

realizar o procedimento abaixo. 

 

Os passos são: 

 

1. O envio do vídeo é o primeiro passo. Depois de abrir a página inicial do YouTube, 

clique na seta no canto superior direito da tela  (perto do campo de pesquisa do site). 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

2. Uma nova página será aberta, a partir da qual o upload da sua produção será feito. 

Clique no botão amarelo Enviar vídeo e escolha o arquivo que será enviado. 

 

 
 

3. Selecione a opção privado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://upload.youtube.com/my_videos_upload


 
 
 
 
 

 

4. Aguarde o carregamento do vídeo e clique em concluído. 

 

 
 

5. Selecione o link gerado após o Upload e copie no corpo do email junto com os outros 

documentos exigidos no Edital. 

 

 
 

 

 


