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Ei, estudante, como está? Se estiver lendo este edital você, 
provavelmente, acabou de se inscrever no Salvaguarda 2023 ou 
pretende fazer isso.

SabeSabemos que, muitas vezes, a palavra “edital” assusta e remete a um 
documento gigantesco, com palavras difíceis e uma leitura cansativa. 
Relaxa. Não será o caso aqui. Nosso único objetivo é utilizar este 
documento para te passar mais informações sobre inscrições, o 
processo seletivo e metodologia de trabalho do programa ao longo do 
ano.

Ah,Ah, informação importante: você NUNCA terá custo financeiro com o 
Salvaguarda. Nosso trabalho é inteiramente realizado por 
voluntários(as). 

Isso mesmo: você terá acesso a um suporte completo, com qualidade e 
oferecido de forma gratuita. Esse é justamente nosso diferencial e nos 
orgulhamos muito de manter essa essência. 

SeguiSeguiremos a lógica de um edital com linguagem descomplicada e 
objetiva. No entanto, ainda assim,  há um limite do quanto 
conseguimos resumir tudo. Aqui, pediremos sua contribuição: por 
favor, leia tudo com calma e atenção. O não cumprimento de algum 
prazo ou etapa pode, sim, causar o seu não ingresso e não queremos 
que isso aconteça, né? 



SOBRE NOSSAS INSCRIÇÕES



SOBRE NOSSO PROCESSO SELETIVO



Tipos de documentos aceitos: certificado de conclusão, declaração 
escolar de que é  estudante ativo e matriculado, boletim, histórico, etc. 
Enfim, pense o seguinte: precisamos nos certificar de que é ou foi 
estudante da rede pública. Com isso em mente, nós temos certeza de 
que mandará o documento certo.

NaNa última semana de março, aqueles(as) que se inscreveram e 
passaram corretamente por todo nosso processo serão adicionados(as) 
ao nosso grupo do WhatsApp oficial, o que simboliza o vínculo oficial 
com o programa. 

Nosso ano letivo começa no início de abril.

IMPORTANTE: 

OO que fazer se você se inscreveu e não foi chamado(a) durante o 
período indicado neste edital? 

CCaso não seja chamado(a) entre os dias 20 e 25 de março, conforme a 
indicação deste edital, tudo o que precisa fazer é: entrar em contato 
conosco (através de um dos dois canais indicados neste edital) para 
informar o ocorrido. Para isso, será necessário que você envie o 
comprovante de inscrição (aquele que recebeu via e-mail após 
preencher o formulário). 

EEsse processo é destinado APENAS para quem se inscreveu 
corretamente e não foi contatado durante o período indicado. 

O prazo para recorrer (fazer o processo acima) começa no dia 26 (dia 
seguinte ao fim de quando deveria ter sido chamado(a) e termina no 
dia 28 de março. 

Ou seja, sua mensagem não será considerada se: 

-- Recorrer antes do dia 25. Por quê? Porque ainda não terá terminado o 
prazo para ser chamado; 
- Não enviar o comprovante de inscrição. Por quê? porque não teremos 
condições de confirmar que, de fato, se inscreveu; 
- A solicitação foi realizada após o dia 28 de março. 



SOBRE NOSSA METODOLOGIA E 
RECURSOS OFERECIDOS.

Informações gerais sobre este tópico:

Todas nossas funcionalidades são independentes uma da outra, ou 
seja, você não precisa utilizar todas, mas sim aquelas que fizerem 
sentido para você e que atendam suas demandas.

EmEm nosso site oficial você encontra: um acervo com provas anteriores 
de vestibulares de TODAS as universidades públicas do país; temas 
mensais de redação; um documento para cada universidade pública 
do país com as seguintes informações: meios de ingresso, distribuição 
dos campi, cursos de graduação e auxílios; conteúdos de todas as 9 
disciplinas.

OsOs conteúdos do site estão disponíveis para qualquer estudante do 
Brasil e para os acessar você não precisa se inscrever.

NoNo entanto, os recursos que iremos descrever a seguir, assim como o 
acesso aos grupos e aos(as) nossos(as) voluntários(as), são restritos 
APENAS para nossos(as) alunos(as), ou seja, aqueles(as) que se 
inscreverem e passarem pelo processo seletivo. Dessa forma, eles(as) 
têm acesso completo e irrestrito a tudo o que oferecemos e você pode 
fazer parte deste grupo. 

FFizemos questão de detalhar cada funcionalidade. Não se preocupe, 
pois você não precisa decorar ou entender tudo agora. É bacana que 
tenha uma noção geral e, ao longo do ano, prometemos que ficará 
tudo claro. Além disso, em casos de dúvidas, poderá sempre voltar para 
este edital e/ou esclarecer questões com nossos membros(as). 



GRUPO PADRÃO

É nosso grupo oficial e simboliza seu vínculo com nossa edição de 
2023. Fique tranquilo(a), pois ele será restrito para que apenas os 
Adms enviem mensagens. Dessa forma, você nunca perderá 
informações importantes ou terá dificuldade de acompanhar o 
funcionamento. É através dele que todos os nossos comunicados 
oficiais e as informações sobre nossas funcionalidades serão 
divulgadas.
OO grupo simboliza seu vínculo, ou seja, saindo dele você perde o 
vínculo e o direito de usufruir nossos recursos. 
Você poderá, sempre que tiver dúvida, chamar algum adm no 
privado.
VVocê também terá acesso a um grupo opcional. Este segundo será 
aberto para mensagens e destinado para a integração entre 
nossos(as) estudantes. Afinal, vocês são do Brasil todo e pode rolar 
uma boa troca, né?  



CORREÇÃO DE REDAÇÃO

Irá receber, através do grupo padrão, o link para solicitar um(a) 
corretor(a) de redação. Deverá ler atentamente as informações e as 
instruções. Se preencher o formulário dentro do prazo indicado, será 
chamado(a) diretamente no seu WhatsApp pelo(a) corretor(a) que irá 
te acompanhar durante todo o ano.
QuemQuem são os(as) corretores(as)? universitários ou graduados(as) em 
universidades de todo o país. A equipe é composta majoritariamente 
por discentes ou graduados do curso de letras. Além disso, ela é 
supervisionada e recebe treinamento e formação de um time 
especial e composto exclusivamente por membros(as) com 
experiência na correção oficial do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM).
MensalMensalmente nós liberamos um tema de redação, através de nosso 
site, e a cada rodada você terá o direito de escrever o texto e enviar para 
seu/sua corretor(a) dentro do prazo indicado.
AA partir do momento que o tema for liberado você terá um prazo 
máximo de 12 dias para enviar a redação para a correção. O não envio 
no prazo poderá acarretar a não correção ou a decisão do(a) corretor(a) 
de corrigir, mas de uma forma mais simples e superficial do que seria 
feita se você tivesse enviado dentro do prazo.
A partir do momento que seu/sua corretor(a) receber a redação, ele ou 
ela terá um prazo máximo de 12 dias para enviar sua correção.
CCada correção é realizada de forma completa, detalhada e 
personalizada para dificuldade de cada estudante
Na rodada de abril, primeira do ano, você não receberá nota. A partir de 
maio, a atribuição de nota será sua escolha e você deverá fazer essa 
sinalização ao enviar a redação para a correção. 
 Se você quiser treinar um modelo diferente, sem ser o   ENEM, deverá 
fazer esse combinado diretamente com seu/sua corretora(a).
AA sua relação com seu/sua corretor(a) não precisa se resumir apenas ao 
envio mensal das correções. Você também poderá pedir ajuda com 
tudo o que precisa sobre redação.



MONITORIAS

Você receberá, no grupo padrão, os links para os grupos de monitoria. 

Nós temos grupos para cada uma das disciplinas: português, 

matemática, biologia, química, física, história, geografia, sociologia e 

filosofia.

Os grupos estarão disponíveis durante todo o ano e são exclusivos para 

nossos(as) alunos(as), ou seja: você não poderá compartilhar com quem 

não faz parte do programa

FFunciona assim: está com uma dúvida sobre matemática e não tem 

ninguém para consultar? Você procurará o link do grupo da disciplina, 

entra e pede por um(a) monitor(a). O(a) primeiro(a) que visualizar e 

estiver disponível sinaliza isso e vocês vão para o privado. Lá, o 

atendimento é feito, ou seja, você tira sua dúvida e terá condições de 

avançar naquele conteúdo. Podendo fazer isso durante todo o ano, 

imagina o quanto conseguirá se desenvolver? 



Você receberá, no grupo padrão, o link para solicitar um(a) tutor(a). 

Deverá ler atentamente as informações e aguardar, dentro do prazo 

indicado, o contato do(a) tutor(a) que irá te acompanhar ao longo do 

seu processo individual de evolução. 

Não é alguém para corrigir sua redação ou tirar sua dúvida de alguma 

disciplina, pois já temos suporte para isso, respectivamente: a correção 

de redação e as monitorias.

QualQual então é a função do(a) tutor(a)? Ajudar você com questões 

informacionais e/ou de organização. Exemplo: Pesquisar sobre 

universidades, meios de ingresso e auxílios; montar um cronograma de 

estudos e ajudar na organização e planejamento; ajudar você a 

otimizar seu rendimento etc.

O(a)O(a) tutor(a) é alguém para te guiar ao longo do processo e, através de 

uma relação próxima e personalizada, ajudar a clarear o caminho todo 

para você. Acredite: ajuda muito.  

TUTORIAS



EM PARCERIA COM FRENTE PSI: 

As funcionalidades a seguir são viabilizadas graças a uma parceria 

entre o Salvaguarda e a FrentePsi, instituição que presta serviços de 

psicologia personalizados para organizações educacionais

Tem como objetivo a promoção do autocuidado e desenvolvimento de 

habilidades e competências socioemocionais dos beneficiários do 

programa.

Encontros em grupos de vestibulandos, com a 

mediação de psicólogas voluntárias e estudantes de 

Psicologia.

Espaços de conversa entre graduando e 

profissionais de diferentes áreas com os 

beneficiários do programa. 

Tem como objetivo informar e aproximar vestibulandos a diferentes 

profissões e percursos profissionais.  

Além dos dois, ainda será oferecido: 6 oficinas psicoeducativas ao longo 

do ano.

@frentepsi

www.frentepsi.com/



REDES SOCIAIS

@salvaguarda1 

salvaguarda2

NA MÍDIA
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