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O vice-presidente acadêmico da ESPM, em consonância com o regimento da Instituição, torna 

pública as normas dos processos seletivos classificatórios referentes ao 2º semestre de 2022. 

As inscrições estarão abertas, exclusivamente pelo site da ESPM: www.espm.br/vestibular. 

 
1. CURSOS / ATOS LEGAIS / TURNOS 

CURSO ATO LEGAL TURNO DURAÇÃO 

Administração (bacharelado)* 
Renovação do Reconhecimento pela Portaria 
nº 206, de 25/06/2020, publicada no D.O.U. 
em 07/07/2020. 

Diurno 4 anos 

Administração (bacharelado)* 
Renovação do Reconhecimento pela Portaria 
nº 206, de 25/06/2020, publicada no D.O.U. 
em 07/07/2020. 

Noturno 5 anos 

Ciências Sociais (bacharelado) 
Reconhecido pela Portaria nº 168 de 
04/04/2019, publicada no D.O.U. de 
05/04/2019. 

Diurno 4 anos 

Cinema e Audiovisual (bacharelado) 
Autorizado pela Portaria nº 423 de 
12/06/2018, publicada no D.O.U. de 
13/06/2018. 

Diurno 4 anos 

Comunicação Social Habilitação em 
Publicidade e Propaganda 
(bacharelado) 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria 
nº 206, de 25/06/2020, publicada no D.O.U. 
em 07/07/2020. 

Diurno 4 anos 

Design (bacharelado) 
Linha de formação em comunicação 
visual 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria 
nº 206, de 25/06/2020, publicada no D.O.U. 
em 07/07/2020. 

Diurno 4 anos 

Jornalismo (bacharelado) 
Renovação do Reconhecimento pela Portaria 
nº 206, de 25/06/2020, publicada no D.O.U. 
em 07/07/2020. 

Diurno 4 anos 

Relações Internacionais * 
(bacharelado) 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria 
nº 206, de 25/06/2020, publicada no D.O.U. 
em 07/07/2020. 

Diurno 4 anos 

Sistemas de Informação 
(bacharelado) 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria 
nº 915, de 27/12/2018, publicada no D.O.U. 
em 28/12/2018. 

Diurno 4 anos 

 
*Idiomas — Curso de Relações Internacionais e Administração 

Os cursos de Relações Internacionais e Administração oferecem disciplinas lecionadas 
integralmente em inglês e Relações Internacionais também em espanhol. Além disso, no curso 
de relações internacionais ocorrem aulas de idiomas (Inglês e Espanhol). Os regulamentos, bem 
como as formas de dispensa, serão apresentados por ocasião da matrícula. As aulas de idiomas, 
geralmente, iniciam-se entre a 2ª e a 4ª semanas de aula. 

 

http://www.espm.br/
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2. DA DURAÇÃO E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CURSOS 
 

TURNO HORÁRIO 

Matutino 7h20 às 12h50 

Diurno 7h20 às 17h40 

Noturno 19h30 às 23h 

 
A maioria das aulas ocorre distribuída entre as 7h20 e às 12h50, havendo atividades obrigatórias 
em algumas tardes. 
 
O curso de Sistemas de Informação tem aulas a partir das 9h20. Do 5º semestre em diante todos 
os cursos são oferecidos das 19h30 às 23h. O curso de Administração ofertado para o turno 
noturno desde o 1º semestre, as aulas ocorrem de 2ª a 6ª feira das 19h30 às 23h00. 
 
Em todos os cursos, existe a possibilidade de haver atividades aos sábados: reposições e, 
eventualmente, provas. Para todos os cursos, o prazo mínimo de integralização (conclusão do 
curso) é de 8 semestres, e o prazo máximo é de 14 semestres letivos, incluindo trancamentos e 
reprovações. Para o curso de Administração no período noturno o tempo mínimo de 
integralização (conclusão do curso) é de 10 semestres e o prazo máximo é de 16 semestres 
letivos, incluindo trancamentos e reprovações. 

Todos os cursos são ofertados na modalidade presencial. A ESPM poderá ministrar 40% 
(quarenta por cento) da carga horária de cada curso à distância e/ou em regime semipresencial, 
a critério da Escola. As disciplinas em regime de dependência poderão ser ministradas no 
período vespertino, no regime presencial, semipresencial e/ou à distância. 
 
O funcionamento dos cursos será nas unidades da ESPM — Rua Dr. Álvaro Alvim, 123 e/ou na 
Rua Joaquim Távora, 1.240; ambos os endereços na Vila Mariana, com, no máximo, 60 
estudantes por turma. A ESPM se reserva o direito de não abrir turmas com menos de 25 
estudantes. 
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3. DAS VAGAS OFERTADAS 
 
As vagas oferecidas por este processo seletivo para o 2º semestre letivo de 2022 estão 
distribuídas conforme tabela abaixo: 

CURSO TURNO VAGAS  
NACIONAL INTERNACIONAL 

VESTIBULAR ENEM ABITUR BAC IB SAT 

Administração 
(bacharelado)  

Diurno 100 44 44 3 3 3 3 

Administração 
(bacharelado) 

Noturno 50 21 21 2 2 2 
2 

Ciências Sociais 
(bacharelado) 

Diurno 50 21 21 2 2 2 
2 

Cinema e 
Audiovisual 
(bacharelado) 

Diurno 50 21 21 2 2 2 2 

Comunicação 
Social 
Habilitação em 
Publicidade e 
Propaganda 
(bacharelado) 

Diurno 150 69 69 3 3 3 

 
 
 

3 

Design 
(bacharelado) 

Diurno 30 11 11 2 2 2 2 

Jornalismo 
(bacharelado) 

Diurno 50 21 21 2 2 2 2 

Relações 
Internacionais 
(bacharelado) 

Diurno 50 19 19 3 3 3 3 

Sistemas de 
Informação 
(bacharelado) 

Diurno 50 21 21 2 2 2 2 

 
As vagas não preenchidas através dos processos seletivos internacionais e ENEM, conforme 
estabelecido nos itens 5 ao 7 abaixo, serão oferecidas em primeira chamada no processo 
seletivo vestibular. 
 
4. DOS PROCESSOS SELETIVOS 
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Para participar do Processo Seletivo, os candidatos devem selecionar uma ou mais das 
modalidades de ingresso abaixo:  

a) Processo Seletivo Internacional ABITUR/BAC/IB/SAT 
b) Processo Seletivo ENEM  
c) Processo Seletivo Vestibular  

 
Se a opção do candidato for participar simultaneamente de 2(dois) ou 3(três) processos seletivos 
dentre os Processos Seletivos Vestibular, ENEM e Internacional ABITUR/BAC/IB/SAT, é 
necessário realizar as duas ou três inscrições e pagar as respectivas taxas. 
 
5. INSCRIÇÕES 
 
Para a inscrição nos processos seletivos, é imprescindível que se tenha o CPF próprio, um 
endereço de e-mail. As inscrições para os Processos Seletivos 2022/2 da ESPM – Unidade São 
Paulo deverão ser realizadas através do site da ESPM, www.espm.br/vestibular. 
 

PROCESSO SELETIVO TAXA DE INSCRIÇÃO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

ABITUR/BAC/IB/SAT R$ 50,00 07/03 a 23/05/2022 

ENEM R$ 50,00 07/03 a 23/05/2022 

VESTIBULAR R$ 120,00 07/03 a 24/06/2022 

 
O candidato poderá solicitar o cancelamento da sua participação no processo seletivo e a 
devolução da taxa de inscrição, até o prazo final de inscrição. Após este prazo, não serão 
efetuados ressarcimentos dos valores pagos. 
 
6. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO INTERNACIONAL ABITUR/BAC/IB/SAT 

 
Poderão participar do processo seletivo com base nos exames ABITUR/BAC/IB/SAT, os 
candidatos que cumprirem as exigências abaixo: 

 
a) ABITUR: tenha como nota final mínima: 2,7 pontos na Pontuação Geral, 11 pontos em 

Matemática e 11 pontos em Língua Portuguesa (no caso do ABITUR, quanto menor a 
nota, melhor é o resultado do candidato); tenha realizado o exame até 2021. 
 

b) BAC: tenha obtido média geral mínima de 16 pontos; e nota mínima em Língua 
Portuguesa de 16 pontos; tenha realizado o exame até 2021. 
 

c) IB: 30 pontos geral, 3 pontos matemática e 5 pontos em Língua Portuguesa, além de 
aceitar todas as modalidades de pontuação (Standard Level, Higher Level e Math 
Studies); anexar à inscrição uma cópia da Transcrição Oficial de Graus do programa de 

http://www.espm.br/vestibular
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IB (Resultado Oficial) legalizada; para aqueles que ainda não concluíram o programa, 
anexar o Predicted Grade, com autenticação da escola (carimbo e assinatura), atestando 
que o estudante está devidamente matriculado no programa e com a possível 
pontuação que atingiria em matemática, língua portuguesa e no geral. 
Caso o candidato não tenha previsão de conclusão do programa até a finalização da 
inscrição ou até 11/07, poderá entregar uma Predicted Grade com a previsão de 
pontuação final no programa. Essa pontuação será utilizada para a classificação e 
divulgação do resultado. O candidato nesta situação poderá realizar a matricula 
condicional a entrega do documento final oficial com a conclusão do programa até 
11/07. Caso não tenha a conclusão do programa até 11/07 ou não entregue o 
documento comprovando a conclusão do programa e pontuação igual ou superior 
informada no comprovante de matrícula no programa, terá a matrícula condicional 
cancelada e, para ingresso na ESPM, deverá participar novamente do processo seletivo 
no próximo semestre; tenha realizado o exame até 2022. 
 

d) SAT (Scholastic Aptitude Test): Pontuação total igual ou superior a 1.250 (mil, duzentos 
e cinquenta) pontos; anexar à inscrição um vídeo motivacional do candidato, em 
português, de no máximo 3 minutos, explicando os motivos que o levaram a escolher a 
ESPM. Esse vídeo é parte integrante do processo seletivo para ingresso via SAT, a fim de 
se demonstrar a habilidade de comunicação e fluência do candidato na língua 
portuguesa. O vídeo deverá ser enviado por upload na plataforma de inscrição; tenha 
realizado o exame até 2021. 
 

e) Upload do certificado de um dos exames ABITUR/BAC/IB/SAT (em formato PDF ou ZIP), 
exclusivamente pela internet na Ficha de Inscrição ou link “Acompanhe sua inscrição”; 
 

f) O candidato que não cumprir o prazo da entrega de documentos até o dia 23/05/2022, 
estará desclassificado do processo seletivo; 
 

g) Documentos incompletos ou ilegíveis, invalidarão a inscrição do candidato no processo 
seletivo. 
 

6.1 - Critério de classificação 
 
Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, considerada a média final obtida, e 
serão selecionados os que tiverem obtido as médias mais altas por curso.  
 
6.2 - Critério de desclassificação 

 
Serão eliminados os candidatos que obtiverem notas inferiores ao estipulado como requisito e 
que não entregarem a documentação que comprove a participação no exame. 
 
6.3 - Critério de desempate 
 
Para todos os exames, no caso de empate, terá preferência o candidato com maior idade. 
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7. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO ENEM 
 

a) A condição específica para essa modalidade estabelece que o candidato tenha obtido 
no mínimo 580 pontos de média final no exame do ano que apresentar, com uma nota 
mínima de 600 pontos em Redação, não importando o seu desempenho isolado nas 
demais provas por área de conhecimento.  A média da nota do ENEM, para o caso aqui 
considerado, extrai-se por meio da média aritmética simples das notas obtidas nas cinco 
provas realizadas pelo candidato (inclusive Redação). 

b) Para participar do processo via ENEM é necessário que o candidato se inscreva 
especificamente nessa modalidade com o número de inscrição no ENEM, que não se 
relaciona com a modalidade “vestibular tradicional”. 

 
c) A ESPM não especifica o ano referente ao ENEM, ou seja, qualquer ano que o candidato 

tenha feito o ENEM será aceito para o processo. Basta que o candidato informe, no ato 
da inscrição, a qual ano se refere o ENEM.  Para este processo serão considerados os 
exames realizados pelo candidato até 2021.   
 

d) A ESPM realizará apuração da melhor nota do candidato nas provas realizadas do 
ENEM/INEP. 
 

7.1 - Critério de classificação 
 
O processo de classificação será pela seleção das melhores notas de cada curso, até o limite das 
vagas disponibilizadas. 
 
7.2 - Critério de desclassificação 
 
Será desclassificado o candidato que apresentar nota inferior a 580 pontos no boletim de 
desempenho e nota mínima de 600 pontos em Redação ou que as informações do boletim de 
desempenho entregue estejam divergentes da base do INEP. 
 
7.3 - Critério de desempate 
 
Os critérios para desempate serão os seguintes e nesta ordem: 

a. maior número de pontos em Redação; 
b. maior número de pontos em Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; 
c. maior número de pontos em Ciências Humanas e suas Tecnologias; 
d. maior número de pontos em Matemática e suas Tecnologias; 
e. maior número de pontos em Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

 
8. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 
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Poderão se inscrever para esse processo seletivo, como vestibulandos, apenas os candidatos 
que puderem comprovar a conclusão do ensino médio no ato da matrícula com a apresentação 
do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente. 
 
O candidato que cursou ou que cursa o ensino médio na rede pública poderá obter o desconto 
de 50% na taxa de inscrição. Para tanto, deverá indicar “rede pública” no formulário de 
inscrição. 
 
 
 
 
8.1 – Opções de cursos 
 

O candidato deverá identificar o curso de sua escolha (a 1ª opção é obrigatória e a 2ª opção é 
opcional), conforme planilha abaixo. 
 

1ª OPÇÃO 
(OBRIGATÓRIA) 

2ª OPÇÃO (OPCIONAL) 

Administração 
(Matutino)  

Administração (Noturno), Ciências Sociais, Cinema e Audiovisual, 
Design, Jornalismo, Relações Internacionais, Sistema de Informação 

Administração 
(Noturno) 

Administração (Matutino), Ciências Sociais, Cinema e Audiovisual, 
Design, Jornalismo, Relações Internacionais, Sistema de Informação 

Ciências Sociais 
Administração (Matutino), Administração (Noturno), Cinema e 
Audiovisual, Design, Jornalismo, Relações Internacionais, Sistema de 
Informação 

Cinema e 
audiovisual  

Administração (Matutino), Administração (Noturno), Ciências Sociais, 
Design, Jornalismo, Relações Internacionais, Sistema de Informação 

Comunicação Social 
- Publicidade e 
Propaganda 

Administração (Matutino), Administração (Noturno), Ciências Sociais, 
Cinema e Audiovisual, Design, Jornalismo, Relações Internacionais, 
Sistema de Informação 

Design 
Administração (Matutino), Administração (Noturno), Ciências Sociais, 
Cinema e Audiovisual, Jornalismo, Relações Internacionais, Sistema de 
Informação 

Jornalismo  
Administração (Matutino), Administração (Noturno), Ciências Sociais, 
Cinema e Audiovisual, Design, Relações Internacionais, Sistema de 
Informação 

Relações 
internacionais 

Administração (Matutino), Administração (Noturno), Ciências Sociais, 
Cinema e Audiovisual, , Design, Jornalismo,  Sistema de Informação 

Sistemas de 
Informação 

Administração (Matutino), Administração (Noturno), Ciências Sociais, 
Cinema e Audiovisual, Design, Jornalismo, Relações Internacionais 

 
A troca de opção de curso após a inscrição poderá ser realizada diretamente no site, até o dia 
24 de junho de 2022. 
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8.2 - Candidato Treineiro 
 
Os candidatos “treineiros” terão isenção de 50% na taxa de inscrição do vestibular. Para 
conseguir esse desconto, terão que se identificar como “treineiros” na ficha de inscrição online 
e não poderão solicitar matrícula nos cursos de graduação oferecidos nesse processo seletivo, 
pois participarão exclusivamente a título de treinamento e aferição de seus conhecimentos. O 
candidato treineiro terá acesso ao Boletim de Desempenho normalmente.  
 
 
 
 
8.3 - Atendimento especializado/específico  
 
Caso o (a) candidato (a) necessite de atendimento especializado ou atendimento específico na 
etapa online ou presencial deverá anexar laudo médico comprobatório até a data que for 
realizar o processo avaliativo.  
 
Na ausência da comprovação as etapas do processo seletivo serão realizadas sem o apoio 
necessário. 
 
O laudo médico comprobatório, deverá ter até dois anos de expedição e devida descrição 
médica da condição. O envio deverá ser realizado através do e-mail  vestibular@espm.br. 
 
A entrega do documento permitirá a necessária análise pelo Programa de Intervenção 
Pedagógica na Aprendizagem sobre todos os ajustes cabíveis na forma, tempo e ambiência de 
execução e critérios de correção compatíveis com necessidades específicas do candidato.  
 
A Coordenação do Programa poderá entrar em contato para concretizar o efetivo respeito à 

equidade de condições com o vestibulando. 

 
 
8.4 – Prova  
 
O processo seletivo VESTIBULAR será composto por 2 (duas) etapas, uma online e uma 
presencial.  
 
A etapa online é composta por um vídeo e uma entrevista. O vídeo tem o objetivo de incentivar 
o(a) candidato(a) a refletir sobre a sua trajetória de vida, associando ao seu projeto de formação 
educacional, a escolha da ESPM e do curso superior. E uma entrevista com o objetivo de avaliar 
o desempenho do candidato considerando as competências gerais da educação básica definidas 
na Base Nacional Comum Curricular, especialmente as capacidades de planejamento, 
comunicação oral e solução de problemas, além de favorecer o entendimento da proposta 
pedagógica da ESPM e do curso escolhido. 
 

mailto:vestibular@espm.br
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A etapa presencial será composta por 80 questões (português, matemática, inglês e 

Humanidades e Cultura Geral Contemporânea) e a redação.  O programa da prova pode ser 

consultado no ANEXO II deste edital. 

 
ETAPA ONLINE: 
 

 VÍDEO 
o O upload do vídeo deve ser realizado PREFERENCIALMENTE até a data do 

agendamento da entrevista do candidato(a). Caso não seja possível, o upload deve 
ser realizado até o dia 24 de junho de 2022. O vídeo será utilizado como critério de 
desempate. 

o OBJETIVO: Incentivar o(a) candidato(a) a refletir sobre a sua trajetória de 
vida, associando a sua vivência pessoal a escolha de um curso da ESPM.   

o ROTEIRO SUGERIDO: Identifique uma experiência pessoal que tenha sido 
importante para a sua escolha pelo curso da ESPM (a),  explique a relevância dessa 
experiência para a sua escolha (b),  reflita sobre o que você aprendeu a partir dessa 
experiência e como você mudou a partir desses aprendizados (c). 

o UPLOAD: A gravação do vídeo deve ter duração de até 60 segundos e deverá ser 
enviado por upload na plataforma de inscrição. Caso seu vídeo seja muito grande, 
recomendamos a exportação para seu número de WhatsApp, download em 
máquina e upload na plataforma da ESPM. As extensões permitidas são: MOV, MP4 
e AVI. 

 

 ENTREVISTA 
o A ENTREVISTA terá duração de até 30 min que será realizada através de 

agendamento pelo site no período de 02 de maio a 24 de junho de 2022. No ato da 
entrevista, o (a) candidato (a) deverá apresentar o documento original. 

o O agendamento ocorrerá automaticamente pelo sistema de inscrição após a 
comprovação do pagamento da taxa de inscrição.  

o Caso o candidato não compareça a entrevista na data agendada, terá direito a uma 
remarcação. Deverá realizá-la com até 5 dias da data do agendamento automático 
realizado pelo sistema. A remarcação deverá ser realizada no site da ESPM no link 
INSCREVA-SE (acesso a sua área restrita). Passado o período de 5 dias caso o 
candidato não realize o agendamento, o sistema automaticamente fará um novo 
agendamento da entrevista com 15 dias futuros. 

o Em razão da LGPD, a ESPM garante que a imagem do (a) candidato (a) produzida 
no vídeo em hipótese alguma será divulgada ou utilizada para outra finalidade 
que não seja como composição do processo de avaliação. 

 
IMPORTANTE: Será permitida apenas uma remarcação da data da entrevista. Caso o candidato 

não compareça na segunda possibilidade de agendamento, será automaticamente 

desclassificado.  
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Mais informações sobre o processo de entrevistas, incluindo critério de avaliação e 
referências bibliográficas, no Anexo I deste Edital. 
 
 
ETAPA PRESENCIAL:  
 
A etapa presencial do processo seletivo VESTIBULAR acontecerá no dia 03 de julho de 2022, das 

10h às 15h. O candidato deverá chegar ao local da prova às 9h, munido de documento de 

identidade original e caneta esferográfica preta ou azul escura. Não será permitida a entrada 

de candidatos nos locais da prova após o fechamento dos portões, o que ocorrerá pontualmente 

às 9h45.  

Na ausência de cédula de identidade expedida pela Secretaria da Segurança Pública, será aceito 

um dos seguintes documentos: Cédula de Identidade das Forças Armadas e da Polícia Militar, 

Cédula de Identidade para Estrangeiros emitida por autoridade brasileira, Certificado de 

Reservista, Carteira de Trabalho, Passaporte, Carteira de Habilitação com foto, Cédula de 

Identidade fornecida por Ordem ou Conselho Profissional, como as do CREA e OAB (somente 

serão aceitos documentos originais). Os (As) candidatos (as) que não apresentarem um 

documento de identidade original no dia do exame serão impedidos de realizarem a prova.  

A prova será composta por 80 questões (português, matemática, inglês e Humanidades e 

Cultura Geral Contemporânea) e a redação. O programa da prova pode ser consultado no 

ANEXO II deste edital. 

A divulgação dos locais de exame estará disponível no site da ESPM, na sexta-feira, dia 01 de 

julho de 2022 a partir das 17h. Serão considerados como candidatos inscritos aqueles que, além 

da inscrição no site, façam a quitação da taxa de inscrição na rede bancária ou cartão de crédito. 

O processo seletivo será constituído das seguintes avaliações:  

PROCESSO SELETIVO PARA O VESTIBULAR - ESPM 2022/2 

 Entrevista Redação Português Matemática Inglês 
Humanidades e 

Cultura Geral 
Contemporânea        

Total de   
Pontos 

Peso 2 2 1 1 1 1  

Pontos 20 20 20 20 10 30 120 

 

8.5 - Critério de classificação 
 
As classificações dos cursos serão calculadas separadamente. Na 1ª chamada, serão convocados 
os candidatos mais bem classificados, de acordo com a quantidade de vagas oferecidas, 
respeitando-se exclusivamente a sua 1ª opção.  



 
 

12 

 

 
Para todos os cursos, será considerada a 2ª opção somente se não houver lista de espera da 1ª 
opção. A matrícula na 2ª opção de qualquer um dos cursos oferecidos neste processo seletivo 
implicará na desistência oficial da 1ª opção do candidato. 
 
8.6 - Critério de desclassificação 
 
Serão eliminados os candidatos que não atenderem aos requisitos a seguir:  

a) Não atingirem o mínimo de 30 pontos no total das provas, incluindo a Redação e 

Entrevista;  

b) Não alcançarem o mínimo de acertos por prova, conforme a escolha do curso na 1ª 

opção. Para os cursos de Administração e Sistemas de Informação a quantidade mínima 

de acertos é de 10% na prova de matemática e para os cursos de Ciências Sociais, 

Design, Cinema e Audiovisual, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Relações 

Internacionais a quantidade mínima de acertos é de 10% na prova de português; 

c) c 
d) Não participarem da entrevista. 

Considerando a igualdade de oportunidades de acesso ao ensino superior e a equidade do 
processo seletivo, os critérios para apuração de resultados e classificação descritos neste edital 
são únicos para todos os candidatos e irrevogáveis.  
 
Portanto, não haverá, em hipótese alguma, revisão de nenhuma das provas realizadas, nem 
discussão dos critérios de correção e não serão fornecidas cópias das provas. 
8.7 - Critério de desempate 
 
Para todos os cursos, os critérios para desempate serão os seguintes e nesta ordem: 
 

a) maior número de pontos em Redação; 

b) vídeo (etapa online); 

c) maior número de pontos em Entrevista; 

d) maior número de pontos em Português; 

e) maior número de pontos em Humanidades e Cultura Geral Contemporânea; 

f) maior número de pontos em Matemática; 

g) maior número de pontos em Inglês. 

 



 
 

13 

 

9 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PROCESSOS SELETIVOS ABITUR/BAC/IB/SAT, ENEM E 
VESTIBULAR 
 
A divulgação dos resultados será através do site da Instituição: www.espm.br. Os candidatos 
deverão sempre se orientar pelo acesso restrito, no site da ESPM. 
 
Os candidatos somente poderão requerer a matrícula de acordo com a opção feita na inscrição 
do processo seletivo, de acordo com os critérios de classificação, obedecendo ao calendário de 
convocação.  
 
 
 
 
 
9.1 - Processo Seletivo ABITUR/BAC/IB/SAT, ENEM 

DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS DATA 

1ª chamada 26/05/2022 às 17h 

2ª chamada 01/06/2022 às 17h 

Após a 2ª chamada, se houver vagas remanescentes os candidatos serão informados por e-

mail e SMS. 

9.2 - Processo Seletivo VESTIBULAR 

DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS DATA 

1ª chamada 07/07/2022 às 17h 

2ª chamada 13/07/2022 às 17h 

3ª chamada 19/07/2022 às 17h 

Após a 3ª chamada, se houver vagas remanescentes os candidatos serão informados por e-
mail e SMS. 
 
10 – DAS CONDIÇÕES PARA MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS 
ABITUR/BAC/IB/SAT, ENEM E VESTIBULAR 
 
A matrícula dos candidatos será realizada a partir da divulgação do resultado do processo 
seletivo. No ato da matrícula, o candidato deverá realizar os procedimentos e entrega dos 
documentos listados nesse edital. 
 

http://www.espm.br/
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De acordo com a legislação brasileira, somente poderão requerer a matrícula os candidatos que 
se inscreverem no processo seletivo, realizarem a respectiva prova e tiverem obtido uma 
classificação de acordo com as vagas e os critérios deste edital, bem como conseguirem 
comprovar a conclusão do ensino médio ou equivalente por ocasião da matrícula e com data 
anterior ao início das aulas. 
 
Não serão permitidas matrículas dos candidatos que não conseguirem comprovar a conclusão 
do ensino médio no ato da matrícula. 
 
A ESPM também poderá oferecer vagas remanescentes nos demais cursos e processos seletivos 
da unidade de São Paulo, ainda que o candidato não tenha feito a escolha. Do mesmo modo, os 
candidatos aprovados poderão matricular-se em vagas remanescentes das unidades de Porto 
Alegre e Rio de Janeiro, respeitando-se os critérios de classificação de acordo com o curso. 
 
 
10.1 – PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA ONLINE OU PRESENCIAL 
 

Na liberação do resultado, o candidato (a) aprovado (a) e classificado (a) deverá escolher no 

site entre a matrícula online ou presencial. 

Abaixo, os procedimentos para as MATRÍCULAS PRESENCIAIS que ocorrem sempre entre 9h e 

18h, mediante agendamento no site da ESPM. 

 

10.1.1 - Procedimentos para matrícula presencial ABITUR/BAC/IB/SAT, ENEM 

DIVULGAÇÃO 
DOS 

APROVADOS 
DATA 

AGENDAMENTO 
OBRIGATÓRIO 

CANDIDATO FAZ 
DOWNLOAD 

DOS 
DOCUMENTOS 

DA ESPM 

PERÍODO DE 
MATRÍCULA 
PRESENCIAL 

(COM 
HORÁRIO 

AGENDADO) 

VENCIMENTO 
DO BOLETO 

1ª chamada 
26/05/2022 

às 17h 

A partir das 17h 
do dia 

26/05/2022 

A partir das 17h 
do dia 

26/05/2022 

26 a 
30/05/2022 

30/05/2022 

2ª chamada 
01/06/2022 

às 17h 

A partir das 17h 
do dia 

01/06/2022 

A partir das 17h 
do dia 

01/06/2022 

01 e 
03/06/2022 

03/06/2022 

 

10.1.2 - Procedimentos para matrícula presencial VESTIBULAR  
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DIVULGAÇÃO 
DOS 

APROVADOS 
DATA 

AGENDAMENTO 
OBRIGATÓRIO 

CANDIDATO FAZ 
DOWNLOAD 

DOS 
DOCUMENTOS 

DA ESPM 

PERÍODO DE 
MATRÍCULA 
PRESENCIAL 

(COM 
HORÁRIO 

AGENDADO) 

VENCIMENTO 
DO BOLETO 

1ª chamada 
07/07/2022 

às 17h 

A partir das 17h 
do dia 

07/07/2022 

A partir das 17h 
do dia 

07/07/2022 

07 a 
11/07/2022 

11/07/2022 

2ª chamada 
13/07/2022 

às 17h 

A partir das 17h 
do dia 

13/07/2022 

A partir das 17h 
do dia 

13/07/2022 

13 a 
15/07/2022 

15/07/2022 

3ª chamada 
19/07/2022 

às 17h 

A partir das 17h 
do dia 

19/07/2022 

A partir das 17h 
do dia 

19/07/2022 

19 e 
21/07/2022 

21/07/2022 

 

 

 

10.2 – PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA ONLINE:  

Abaixo, os procedimentos para as MATRÍCULAS ONLINE que ocorrem no site da ESPM. 

10.2.1 - Procedimentos para matrícula online ABITUR/BAC/IB/SAT, ENEM 

 
 

DIVULGAÇÃO 
DOS 

APROVADOS 
 
 

DATA 

CANDIDATO FAZ 
DOWNLOAD DOS 

DOCUMENTOS 
DA ESPM PARA 
MATRÍCULA VIA 

ONLINE (NÃO 
REALIZA 

AGENDAMENTO) 

CANDIDATO FAZ 
UPLOAD DOS 

DOCUMENTOS 
PESSOAIS E DA 

ESPM DE 
FORMA ONLINE  

(NÃO 
COMPARECE 

PESSOALMENTE) 

SECRETARIA 
FAZ A 

VALIDAÇÃO 
DOS 

DOCUMENTOS 
NO SISTEMA E 
ENCAMINHA 
E-MAIL AO 

ESTUDANTE 

VENCIMENTO 
DO BOLETO 

1ª chamada 
26/05/2022 

às 17h 

A partir das 17h 
do dia 

26/05/2022 

A partir das 17h 
do dia 

26/05/2022 

26 a 
30/05/2022 

30/05/2022 

2ª chamada 
01/06/2022 

às 17h 

A partir das 17h 
do dia 

01/06/2022 

A partir das 17h 
do dia 

01/06/2022 

01 e 
03/06/2022 

03/06/2022 

 

10.2.2 - Procedimentos para matrícula online VESTIBULAR 
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DIVULGAÇÃO 
DOS 

APROVADOS 
 
 

DATA 

CANDIDATO FAZ 
DOWNLOAD DOS 

DOCUMENTOS 
DA ESPM PARA 
MATRÍCULA VIA 

ONLINE (NÃO 
REALIZA 

AGENDAMENTO) 

CANDIDATO FAZ 
UPLOAD DOS 

DOCUMENTOS 
PESSOAIS E DA 

ESPM DE 
FORMA ONLINE  

(NÃO 
COMPARECE 

PESSOALMENTE) 

SECRETARIA 
FAZ A 

VALIDAÇÃO 
DOS 

DOCUMENTOS 
NO SISTEMA E 
ENCAMINHA 
E-MAIL AO 

ESTUDANTE 

VENCIMENTO 
DO BOLETO 

1ª chamada 
07/07/2022 

às 17h 

A partir das 17h 
do dia 

07/07/2022 

A partir das 17h 
do dia 

07/07/2022 

07 a 
11/07/2022 

11/07/2022 

2ª chamada 
13/07/2022 

às 17h 

A partir das 17h 
do dia 

13/07/2022 

A partir das 17h 
do dia 

13/07/2022 

13 a 
15/07/2022 

15/07/2022 

3ª chamada 
19/07/2022 

às 17h 

A partir das 17h 
do dia 

19/07/2022 

A partir das 17h 
do dia 

19/07/2022 

19 e 
21/07/2022 

21/07/2022 

 
 
 
 
10.3 - DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA ONLINE DOS CLASSIFICADOS NOS PROCESSOS 
SELETIVOS ABITUR/BAC/IB/SAT, ENEM E VESTIBULAR 
 
Realizar download dos documentos ESPM: 

• Contrato de prestação de serviços educacionais; 

• Requerimento de matrícula; 

• Declaração de autenticidade dos documentos encaminhados; 

• Termo de aceite do contrato de matrícula; 

• Autorização para divulgação de informações acadêmicas (pai e mãe); 

• Proposta de seguro educacional; 

• Termo de seguro educacional; 

• Providenciar o pagamento do boleto de matrícula. 
 

Realizar o upload dos documentos ESPM (listados acima) e dos seus documentos pessoais, 
separados individualmente com extensão PDF: 

• Contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado (caso seja menor, 
deverá conter a assinatura do pai ou responsável); 

• Declaração de responsabilidade sobre a autenticidade dos documentos, devidamente 
assinado; 

• Cédula de Identidade ou RNE caso seja estrangeiro; 
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• Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente com data anterior ao início das 
aulas (*); 

• Histórico escolar do ensino médio ou equivalente; 

• Certidão de nascimento ou de casamento se for o caso; 

• CPF próprio; 

• Título de eleitor; 

• Comprovante de alistamento militar e/ou de dispensa se for o caso; 

• Uma foto 3x4 atual; 

• Comprovante de residência (conta atual de luz, água, gás ou telefone fixo). 
 

(*) De acordo com a legislação em vigor, estudantes que concluíram o ensino médio 
no exterior necessitam dirigir-se à Delegacia ou Diretoria de Ensino mais próxima de 
sua residência com a documentação que comprove os estudos realizados no exterior 
e solicitar a equivalência. 
 

A matrícula do estudante será efetivada mediante a entrega de todos os documentos e da 
quitação do boleto da matrícula 2022/2. A não efetivação da matrícula na data indicada 
implicará na perda do direito à vaga que lhe confere a sua classificação. 
 
 
 
 
 
 
11 – VALIDADE DOS PROCESSOS SELETIVOS 
 
As vagas oferecidas por estes processos seletivos terão validade somente para o 2º semestre 
letivo de 2022, não podendo haver aproveitamento para outros períodos letivos. O 
funcionamento dos cursos será nas unidades da ESPM — Rua Dr. Álvaro Alvim, 123 e/ou na Rua 
Joaquim Távora, 1.240; ambos os endereços na Vila Mariana, com, no máximo, 60 estudantes 
por turma. A ESPM se reserva o direito de não abrir turmas com menos de 25 estudantes.  
 
12 – BOLSAS DE ESTUDO 
 
As informações sobre bolsa de estudos, financiamentos e crédito universitário Bradesco estão 
no site da ESPM - https://www.espm.br/vestibular/bolsas-e-beneficios. 
 
13 – SEGURO EDUCACIONAL 
 
O Seguro Educacional é um serviço gratuito oferecido a todos os estudantes da graduação e tem 
por objetivo garantir a continuidade dos estudos em situações nas quais o responsável 
legal/financeiro encontre-se impossibilitado de realizar o pagamento das mensalidades.  
 

https://www.espm.br/vestibular/bolsas-e-beneficios/
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Esse seguro é oferecido pela ESPM, em parceria com o Bradesco Vida e Previdência, sem 
nenhum custo adicional ao estudante. Para ter acesso ao serviço, é necessário que o estudante 
preencha e entregue a proposta de adesão durante a matrícula online. Para mais informações, 
envie suas dúvidas para seguroeducacional@espm.br.  
 
14 – MENSALIDADE 
 

CURSO VALOR/MENSALIDADE 

Administração - Matutino R$ 4.957,00 

Administração – Noturno R$ 3.965,00 

Comunicação – Publicidade e Propaganda R$ 5.052,00 

Ciências Sociais R$ 3.726,00 

Cinema e audiovisual R$ 4.819,00 

Design R$ 4.819,00 

Jornalismo R$ 4.683,00 

Relações Internacionais R$ 4.977,00 

Sistemas de Informação R$ 4.121,00 

 

Os valores das mensalidades serão reajustados anualmente, sempre no mês de janeiro e de 
acordo com a variação dos custos da Instituição de Ensino, independentemente do semestre 
em que o candidato tenha ingressado. 
 
Perderá direito à vaga o candidato que não efetivar o pagamento da 1ª mensalidade até a data 
do vencimento. 
 
15 – CANCELAMENTO 
 
No caso de Cancelamento da Matrícula (termo de anuência), a restituição será de 80% (oitenta 
por cento) dos valores pagos, desde que o cancelamento seja solicitado até o dia 01 de agosto 
de 2022. Após esse prazo, a ESPM não será obrigada a devolver quaisquer quantias pagas. 
 
16 – INÍCIO DAS AULAS 
 

As aulas presenciais retornarão sempre em observância às recomendações da OMS 
(Organização Mundial da Saúde) e dos órgãos dos governos Estaduais e Municipais. Conforme 

mailto:seguroeducacional@espm.br


 
 

19 

 

necessidade, a ESPM manterá a substituição de algumas disciplinas presenciais por aulas que 
utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação. 

A utilização de meios tecnológicos está prevista na Portaria nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, 
publicada no D.O.U., de 11/12/2019, que dispõe sobre a oferta de disciplinas à distância e/ou 
regime semipresencial em cursos de graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 - CRONOGRAMA DOS PROCESSOS SELETIVOS ESPM 2022/2 
 

17.1 - Processo Seletivo ABITUR/BAC/IB/SAT, ENEM 

 

DATA EVENTO LOCAL/HORA 

07/03 a 
23/05/2022 

Inscrições Site ESPM 

26/05/2022 Resultado 
Site ESPM 

a partir das 17h 

26/05/2022 Convocação para Matrícula – 1ª classificação 
Site ESPM 

a partir das 17h 

26 a 
30/05/2022 

Período de Matrícula – 1ª classificação Site ESPM 
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30/05/2022 Encerramento do prazo para pagamento da Matrícula (1ª classificação) Banco 

01/06/2022 Convocação para Matrícula – 2ª classificação 
Site ESPM 

a partir das 17h 

01 a 
03/06/2022 

Período de Matrícula – 2ª classificação Site ESPM 

03/06/2022 Encerramento do prazo para pagamento da Matrícula (2ª classificação) Banco 

01/08/2022 
Encerramento do prazo de solicitação de Cancelamento de Matrícula  

(1° semestre) com 80% de reembolso 

Portal do aluno 

Site da ESPM 

A DEFINIR Início das aulas 2° semestre 2022 ESPM SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2 - Processo Seletivo VESTIBULAR 

 

DATA EVENTO LOCAL/HORA 

07/03 a 
24/06/2022 

Período de inscrições Site ESPM 

02/05 a 
24/06/2022 

Agendamento e realização da entrevista Zoom 

03/07/2022 Prova ESPM 

07/07/2022 Divulgação dos resultados 
Site ESPM  

a partir das 17h 
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07/07/2022 Convocação para Matrícula – 1ª classificação 
Site ESPM 

a partir das 17h 

06 a 11/07/2022 Período de Matrícula – 1ª classificação Site ESPM 

11/07/2022 Encerramento do prazo para pagamento da Matrícula (1ª classificação) Banco 

13/07/2022 Convocação para Matrícula – 2ª classificação 
Site ESPM 

a partir das 17h 

13 a 15/07/2022 Período de Matrícula – 2ª classificação Site ESPM 

15/07/2022 Encerramento do prazo para pagamento da Matrícula (2ª classificação) Banco 

19/07/2022 Convocação para Matrícula – 3ª classificação 
Site ESPM 

a partir das 17h 

19 a 21/07/2022 Período de Matrícula – 3ª classificação Site ESPM 

21/07/2022 Encerramento do prazo para pagamento da Matrícula (3ª classificação) Banco 

01/08/2022 
Encerramento do prazo de solicitação de Cancelamento de Matrícula (1° 
semestre) com 80% de reembolso 

Portal do aluno 
Site da ESPM 

A DEFINIR Início das aulas 2° semestre 2022 ESPM SP 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

ETAPA 1 DO PROCESSO SELETIVO ESPM 2022/2 – ENTREVISTA 
 

ENTREVISTA  

Você será provocado a refletir sobre um tema que ganha cada vez mais centralidade – a 
APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA (LIFELONG LEARNING)!  
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De um lado, observa-se a ampliação progressiva da longevidade das pessoas e de outro, 
a intensificação de um processo de mudança que atinge todas as esferas da existência 
humana. Nesse contexto,  

 Quais são os sentidos associados ao aprendizado ao longo da vida?  

 Entre os vários sentidos possíveis, para você qual seria o mais relevante e por quê? 

 Quais são as exigências requeridas pelo aprendizado ao longo da vida?  

 Quais são as responsabilidades que recaem sobre um estudante que inicia a educação 
superior? 

 De que modo o curso escolhido e a ESPM podem colaborar para o desafio implicado 
no aprendizado ao longo da vida?  

 

Leve em conta que o(a) entrevistador(a) não está preocupado(a) em avaliar a sua 
capacidade de memorização e sim a sua capacidade de ler, interpretar e desenvolver uma 
visão fundamentada sobre as questões propostas. Por isso mesmo não há respostas 
certas ou erradas e sim a construção de um raciocínio fundamentado que ultrapasse o 
senso comum.  

Oferecemos um conjunto de materiais (textos e vídeos) que ajudarão a estudar e 
organizar as ideias, mas você tem autonomia para localizar e priorizar outros materiais.  

Ao estudar, recomendamos que construa um mapa conceitual ou um mapa mental cujo 
conteúdo organize suas ideias e possa ser consultado durante a entrevista. 

 

A entrevista será realizada na plataforma de webconferência Zoom. No dia e horário agendados, 

o candidato deve entrar seguindo o link e as orientações de acesso que serão enviadas após o 

agendamento.  

IMPORTANTE: O aproveitamento do candidato será avaliado de acordo com critérios e 
procedimentos padronizados, refletidos em cinco (05) rubricas que orientarão o trabalho dos 
professores entrevistadores. Isso significa que a NOTA DA ENTREVISTA levará em conta a 
articulação conceitual da temática apresentada acima, embasada/fundamentada em 
referências teóricas recomendadas (neste Edital, abaixo) e/ou pesquisadas proativamente. A 
qualidade da exposição oral, eloquência, desenvoltura e articulação em termos de repertório 
verbal, é apenas um item (de 05 rubricas) que compõe a avaliação final do entrevistador. 
  
Vale ressaltar que os entrevistadores são profissionais especialistas em suas áreas de atuação, 

capacitados e amplamente treinados para a condução e avaliação das entrevistas individuais, 

sendo depositários e merecedores da confiança da ESPM, e procuradores da escola para 

conduzir o processo em suas dimensões cognitiva, ética e disciplinar. 

As rubricas derivam quatro eixos: 

Planejamento: 
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 Capacidade de se planejar para participar da entrevista: dedicação ao estudo dos 
materiais recomendados, organização mental das ideias. 
 

Solução: 

 Domínio conceitual e capacidade de aplicação -Compreensão do conceito de 
aprendizagem ao longo da vida e capacidade de aplicação, 

 Capacidade de construir raciocínio reflexivo e analítico ao elaborar a solução das 
questões. 
 

Comunicação: 

 Capacidade de comunicação e expressão verbal. 
 

Foco e gestão do tempo:  

 Capacidade de manter o foco e fazer a gestão do tempo.  
 

REFERÊNCIAS RECOMENDADAS  

MATERIAL DE SUPORTE 

Na sequência reunimos referências de livros, dossiês temáticos, artigos acadêmicos e vídeos que 

podem ajudar os(as) candidatos(as) a compreender o Tema da entrevista, reconhecer as 

múltiplas leituras existentes sobre ele, e selecionar argumentos que fundamentem o raciocínio 

que irá desenvolver, levando em conta as questões propostas. 

 

LIVRO 

SCHLOCHAUER, Conrado. Lifelong learners – o poder do aprendizado contínuo: aprenda a 

aprender e mantenha-se relevante em um mundo repleto de mudanças. São Paulo: Gente 

Editora, 2021. 

FAURE, Edgar et al. Aprender a ser. Aprender a ser. Lisboa: Bertrand, Difusão Europeia do Livro, 
1974. 

 

 

 

DOSSIÊ  

The Economist. Lifelong learning is becoming an economic imperative. Special Report. Jan 14th 

2017 edition. Disponível em: https://www.economist.com/special-report/2017-01-14 

 Lifelong learning is becoming an economic imperative 

 What employers can do to encourage their workers to retrain 

 How older employees perform in the workplace 

https://www.economist.com/printedition/2017-01-14
https://www.economist.com/printedition/2017-01-14
https://www.economist.com/special-report/2017-01-14
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 Established education providers v new contenders 

 Turning qualifications into jobs 

 Retraining low-skilled workers 
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65924&chunk=true 

IRELAND. Timothy Denis. Educação ao Longo da Vida: aprendendo a viver melhor. Sisyphus 

Journal of Education. vol.7, n.2, 2019, pp.48-64. Disponível em: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.re

dalyc.org%2FjatsRepo%2F5757%2F575763749004%2F575763749004.pdf&clen=329408 

KALLEN, Denis. Aprendizagem ao Longo da Vida em Retrospectiva. Revista Europeia de 

Formação Profissional. n. 8/9, 1996. Disponível em: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.ce

defop.europa.eu%2Ffiles%2Fetv%2FUpload%2FInformation_resources%2FBookshop%2F130%

2F8-9_pt_kallen.pdf&clen=68224&chunk=true 

SANTANA, Luciana Alaíde Alves et al. Educação ao Longo da Vida como   marcador de sucesso 

do estudante   universitário: o papel da educação geral in: BRASIL/MEC. Seminário 

Internacional de Educação ao Longo da Vida e balanço Intermediário da VI CONFINTEA no 

Brasil. 2016. p.41-49. Disponível em: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fforumeja

.org.br%2Fsites%2Fforumeja.org.br%2Ffiles%2Fcoletanea_textos.pdf%23page%3D71&clen=46

65924&chunk=true 

https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/2250
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SITOE, Reginaldo Manuel. Aprendizagem ao Longo da Vida: um conceito utópico? 

Comportamento Organizacional e Gestão. V.12, n.2, 2006, p.283. Disponível em: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Freposito
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DOCUMENTO 

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da 

Vida. Bruxelas, 30.10.2000. Disponível em: 

https://dne.cnedu.pt/dmdocuments/Memorando%20sobre%20Aprendizagem%20Longo%20d

a%20Vida%20pt.pdf 

VÍDEOS 

RÁDIO TV ESCOLA. Aprendizagem ao longo da vida, entrevista com a professora Mariana Gaia 

Alves. Vídeo publicado em 12/6/2017 – 37.03 minutos. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=j91oEWJ95VA 

FUNDAÇÃO ESTUDAR. Habilidades do Futuro: as 3 habilidades indispensáveis para o mercado. 

Vídeo divulgado em 28/12/2018 – 2.09 minutos. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lQ2V3e0vhks&t=127s 

SCHLOCHAUE, Conrado. Eu sou um presentista. Vídeo publicado em 18/10/2018 – 12.08min. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_wfpqGBTad8&t=96s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
PROGRAMA DA PROVA 

https://dne.cnedu.pt/dmdocuments/Memorando%20sobre%20Aprendizagem%20Longo%20da%20Vida%20pt.pdf
https://dne.cnedu.pt/dmdocuments/Memorando%20sobre%20Aprendizagem%20Longo%20da%20Vida%20pt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j91oEWJ95VA
https://www.youtube.com/watch?v=lQ2V3e0vhks&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=_wfpqGBTad8&t=96s
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I – Português (20 questões)  
 
A prova de Comunicação e Expressão visa a avaliar a capacidade de ler, compreender e 
interpretar criticamente textos de toda natureza – literários e não literários – bem como a 
capacidade de mobilizar conhecimentos linguísticos na produção de textos que atendam aos 
requisitos de adequação, correção, coesão e coerência. O candidato deve, portanto, dominar a 
norma culta da língua escrita, reconhecer outras variedades linguísticas, assim como possuir um 
certo repertório de leituras de textos literários, no nível próprio do concluinte do ensino médio.  
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA  

• Níveis de significação do texto: significação explícita e significação implícita; denotação e 
conotação.  

• Variantes linguísticas: linguagem coloquial.  

• Norma ortográfica.  

• Morfossintaxe das classes das palavras: flexão verbal: expressão de tempo, modo, aspecto e 
voz; correlação de tempos e modos; flexão nominal, elementos estruturais e processos de 
formação das palavras, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, pronomes, 
advérbios e conectivos (função sintática e valores lógico-semânticos).  

• Processos de organização da frase: coordenação, subordinação, reorganização de orações e 
períodos.  

• Organização do texto: dissertação, descrição e narração (discursos direto, indireto e indireto 
livre).  

• Articulação do texto: coesão lexical e gramatical; estrutura (introdução, desenvolvimento e 
conclusão).  

 
2. LITERATURA  
No que se refere aos textos literários, espera-se o conhecimento das obras representativas dos 
diferentes períodos da literatura Brasileira.  
 
O conhecimento desse repertório implica a capacidade de analisar e interpretar os textos, 
reconhecendo seus diferentes gêneros e modalidades, bem como seus elementos de 
composição, tanto aqueles próprios da prosa quanto os da poesia. Implica também a capacidade 
de relacionar o texto com o conjunto da obra em que se insere, com outros textos e com seu 
contexto histórico e cultural.  
 
2.1. Literatura brasileira  

• Barroco: Gregório de Matos.  

• Arcadismo: Cláudio Manuel da Costa; Tomás Antônio Gonzaga.  

• Romantismo – Poesia: Gonçalves Dias; Álvares de Azevedo; Castro Alves – Prosa: José de 
Alencar; Manuel Antônio de Almeida.  

• Realismo: Machado de Assis; Raul Pompéia.  

• Naturalismo: Aluísio Azevedo.  

• Parnasianismo: Olavo Bilac; Alberto de Oliveira; Raimundo Correia.  

• Simbolismo: Cruz e Sousa; Alphonsus de Guimaraens.  
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• Pré-Modernismo: Euclides da Cunha; Lima Barreto.  

• Modernismo – 1ª Geração: Mário de Andrade; Oswald de Andrade; Manuel Bandeira; 
Antônio de Alcântara Machado – 2ª Geração: Graciliano Ramos; Jorge Amado; José Lins do 
Rego; Carlos Drummond de Andrade; Cecília Meireles; Murilo Mendes – 3ª Geração: 
Guimarães Rosa; Clarice Lispector; João Cabral de Melo Neto.  

 
2.2. Literatura Portuguesa  

• Classicismo: Luís Vaz de Camões.  

• Barroco: Pe. Antonio Vieira.  

• Arcadismo: Bocage.  

• Realismo: Eça de Queirós.  

• Modernismo: Fernando Pessoa. 
 
II – Matemática (20 questões)  
 
Os conhecimentos matemáticos são aplicados em diversas áreas da ciência, na interpretação de 
fenômenos físicos, econômicos, sociais e naturais, bem como nas atividades tecnológicas. 
Espera-se que o estudante possua a capacidade de interpretação e leitura de informações por 
meio de gráficos ou outras formas de linguagem matemática, além do raciocínio lógico 
suficiente para avaliar a coerência ou não de certas argumentações e na formulação de suas 
próprias ideias. Para isso, o candidato deverá demonstrar domínio da linguagem básica e dos 
conceitos fundamentais da Matemática, tratados no ensino fundamental e médio, de forma a 
saber aplicá-los em situações diversas e relacioná-los com outras áreas do conhecimento. Será 
dada prioridade à capacidade de raciocínio, não enfatizando a memorização de fórmulas, 
procedimentos mecânicos ou cálculos excessivos.  
 
1. CONJUNTOS NUMÉRICOS  

• Números naturais e inteiros: múltiplos e divisores; números primos e compostos.  

• Números reais: potenciação e radiciação; números racionais e irracionais.  

• Números decimais exatos e periódicos: determinação de geratrizes.  

• Frações e porcentagem: cálculo e operações.  

• Médias: aritmética, geométrica, ponderada e harmônica.  

• Grandezas proporcionais: regra de três simples e composta.  
 
2. EQUAÇÕES E INEQUAÇÕES NO CONJUNTO DOS REAIS  

• Equação de primeiro grau com uma incógnita: problemas.  

• Equação de segundo grau com uma incógnita: problemas.  

• Sistemas de equações com duas ou mais incógnitas: problemas.  

• Equações fracionárias e irracionais.  

• Função polinomial do primeiro grau: gráfico e estudo de sinais.  

• Função polinomial do segundo grau: gráfico, estudo de sinais, máximos e mínimos.  

• Inequações do primeiro e segundo graus; sistemas de inequações com uma incógnita.  

• Módulo de um número real: função modular; equações e inequações com módulo. 
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3. SEQUÊNCIAS NUMÉRICAS  

• Sequências lógicas: leis de formação.  

• Progressões aritméticas: termo geral, propriedades, soma dos termos.  

• Aplicações da PA em problemas de juros simples.  

• Progressões geométricas: termo geral; propriedades; soma e produto dos termos.  

• Aplicações da PG em problemas de juros compostos.  
 
4. FUNÇÃO EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA  

• Equações exponenciais e logarítmicas.  

• Inequações exponenciais e logarítmicas.  

• Logaritmos: definição, cálculo e propriedades; mudança de base.  
 
5. MATRIZES E DETERMINANTES  

• Matrizes: conceituação, representação, tipos e operações.  

• Determinantes de 2ª e 3ª ordens: cálculo e propriedades.  

• Inversão de matrizes.  
 
6. POLINÔMIOS E FUNÇÃO POLINOMIAL  

• Produtos notáveis e fatoração de polinômios.  

• Divisão de polinômios: teorema do resto e dispositivo de Briot-Ruffini.  

• Monômios e polinômios: grau e valor numérico.  

• Operações com monômios e polinômios. 
 

7. GEOMETRIA PLANA  

• Ângulos: classificação e medidas.  

• Retas paralelas e perpendiculares: teorema de Tales.  

• Triângulos: existência, relações angulares, congruência e semelhança.  

• Relações métricas no triângulo retângulo: teorema de Pitágoras.  

• Principais quadriláteros e suas propriedades.  

• Polígonos: ângulos internos e externos, diagonais; polígonos regulares.  

• Relações métricas e angulares na circunferência.  

• Áreas das principais figuras planas e suas aplicações.  
 
8. GEOMETRIA ESPACIAL  

• Poliedros: relação de Euler; poliedros regulares.  

• Sólidos semelhantes: relações entre áreas e volumes.  

• Prismas: paralelepípedo e cubo.  

• Pirâmides regulares.  

• Cilindro, cone e esfera.  

• Cálculo de áreas e volumes dos principais sólidos.  
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9. GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA  

• Distância entre dois pontos.  

• Divisão de segmentos em partes iguais e proporcionais.  

• Área do triângulo e condição de alinhamento de três pontos.  

• Estudo da reta: equações, declividade e posições relativas.  

• Distância de ponto a reta.  

• Estudo da circunferência: equações e posições relativas.  

• Resolução gráfica de inequações com 2 variáveis.  

• Análise e interpretação de gráficos envolvendo 2 grandezas. 
 

10. TRIGONOMETRIA  

• Relações trigonométricas no triângulo retângulo: seno, cosseno e tangente.  

• Problemas envolvendo os ângulos de 30°, 45° e 60° graus.  

• Resolução de triângulos não retângulos: leis dos senos e dos cossenos.  
 
11. ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADES  

• Arranjos, combinações e permutações simples.  

• Arranjos e permutações com repetição de elementos.  

• Problemas de agrupamentos.  

• Probabilidades: conceito e propriedades; cálculo de probabilidades.  
 
12. ESTATÍSTICA BÁSICA  

• Gráficos de barras e de setores.  

• Distribuição de frequências; histograma.  

• Média aritmética, moda, mediana e desvio-padrão.  
 
13. NOÇÕES DE LÓGICA  

• Valores lógicos.  

• Proposições lógicas simples.  

• Conectivos.  

• Proposições lógicas compostas.  

• Tabela verdade. 
 

III – Humanidades e Cultura Geral Contemporânea (30 questões)  
 
A prova de Humanidades e Cultura Geral Contemporânea, está dividida em três partes: História, 
Geografia e temas da cultura geral contemporânea do Brasil e do mundo e consta de algumas 
questões de caráter interdisciplinar dessas respectivas disciplinas. Essa prova visa a explorar o 
repertório humanístico, cultural e o nível de conhecimento sobre atualidades gerais do 
ingressante ao universo acadêmico.  
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1. HISTÓRIA  
 
A prova de História exigirá do estudante que utilize os conhecimentos adquiridos ao longo do 
ensino médio. Assim, o estudante deverá ser capaz de responder sobre o processo histórico, 
com a aguda lucidez daqueles que, não satisfeitos com a aparência, buscam a essência dos fatos.  
Isso significa identificar os fatores econômicos, sociais, políticos e culturais que se influenciam e 
interagem, produzindo os fatos históricos.  
 
Para avaliar tais exigências, a prova contará com questões abrangendo a História Geral, a 
História da América e a História do Brasil.  
 
1.1. História do Brasil  

• Brasil Colonial – o Sistema Colonial: organização política e administrativa; a economia 
colonial: extrativismo, agricultura, pecuária, mineração e comércio; rebeliões coloniais e 
tentativas de emancipação; o Período Joanino e a Independência.  

• Brasil Império: o Primeiro Reinado e as regências: organização do Estado e lutas políticas; o 
Segundo Reinado: economia, política e manifestações culturais; Imigração e Abolição; a crise 
do Império e o adventoda República.  

• Brasil República: economia, política e movimentos sociais na República Velha; as eras de 
Vargas; política, economia e sociedade no Brasil entre 1945 e 1964; o Estado Autoritário 
(1964-1985); a redemocratização e a Nova República; o sistema político atual. 
 

1.2. História da América  

• As colonizações espanhola e inglesa.  

• Os movimentos pela independência política nas Américas e a formação dos Estados 
Nacionais (América Latina e EUA).  

• Revoluções na América Latina (México e Cuba) no século XX; militarismo, democracia e 
ditadura na América Latina no século XX. 

 
1.3. História Geral  

• História Antiga: o mundo grego; o mundo romano.  

• História Medieval: os Reinos Bárbaros; o Islão; economia, sociedade e política no Feudalismo; 
Igreja e poder na Idade Média; o desenvolvimento do comércio, o crescimento urbano e a 
vida cultural.  

• História Moderna: Renascimento; Mercantilismo e Absolutismo; Iluminismo; Revolução 
Industrial e Capitalismo.  

• História Contemporânea: Revolução Francesa; a Era Napoleônica e o Congresso de Viena; 
ideias e doutrinas sociais dos séculos XIX e XX; Neocolonialismo; as duas grandes guerras 
mundiais (1914-1945); a Revolução Russa de 1917; a crise de 1929; o Fascismo e o Nazismo; 
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bipolarização do mundo e Guerra Fria; a criação do Estado de Israel e os conflitos entre 
árabes e israelenses; África nos séculos XX e XXI.  

 
 
 
 
 
2. GEOGRAFIA  
 
A prova de geografia visa a avaliar o nível de aprendizado que o estudante absorveu ao longo 
do ensino médio nessa disciplina.  
 
Uma característica central da prova da ESPM é o enfoque prioritário na geografia humana sem, 
contudo, deixar de considerar aspectos da natureza que estão presentes no cotidiano das 
sociedades. Outra característica da prova é a estreita conexão com o mundo contemporâneo; 
não se concebe o conhecimento geográfico como algo estanque, dissociado do cotidiano social.  
 
2.1. Geografia econômica  
Geografia econômica do Brasil  

• O espaço agrário e a produção agropecuária brasileira.  

• A questão energética e as principais fontes.  

• O espaço industrial brasileiro.  

• Circulação e transportes: os fluxos contemporâneos.  
 
Geografia econômica mundial e globalização  

• Blocos econômicos regionais.  

• Circuito financeiro internacional e sua ação espacial.  

• Noção de Capitalismo e Socialismo.  

• Características gerais do atual estágio da globalização: a globalização econômica e as novas 
tecnologias; globalização cultural (o local e o global); globalização e meio técnico-
informacional (fluxos e fixos). 

 
2.2. Geopolítica internacional e ações territorializadas  

• Conjuntura geopolítica global e as inferências no território.  

• Conflitos regionais.  

• Organização do espaço mundial e as territorialidades: as ordens e seus impactos no sistema 
internacional.  

 
2.3. Geografia socioambiental  

• Poluição do ambiente urbano: ilha de calor; inversões térmicas; contaminação de lençóis 
freáticos; poluição de rios e lagos; impermeabilização do solo e enchentes locais; a questão 
do lixo.  

• Os principais biomas da terra e as respectivas ameaças.  

• A agenda ambiental internacional.  
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• Aquecimento global.  

• O dilema da água.  

• A destruição das florestas tropicais.  
 

2.4. Espaço urbano e espaço rural do Brasil  

• O processo de urbanização brasileiro.  

• Metrópoles, macrometrópole e as cidades no Brasil contemporâneo.  

• Megacidades e cidades globais.  

• Caracterização geral do espaço brasileiro contemporâneo.  

• Questão agrária no Brasil: estrutura fundiária e os conflitos sociais no campo. 
 
2.5. Organização socioespacial da população brasileira  

• Organização socioespacial: histórico da formação e distribuição demográfica.  

• Crescimento da população brasileira.  

• Contexto social brasileiro: análise de indicadores.  

• Análise da pirâmide etária.  

• Migrações internas.  

• Brasil: país desigual.  

• A situação da educação brasileira.  
 
2.6. Domínios naturais do Brasil e a interação sociedade-ambiente  

• O relevo brasileiro e suas relações com a organização socioespacial.  

• O clima brasileiro e as implicações com a sociedade.  

• A inferência da sociedade nas paisagens naturais: os domínios brasileiros.  

• A hidrografia brasileira e suas relações com a sociedade.  
 
3. CULTURA GERAL CONTEMPORÂNEA  
 
Entende-se como cultura geral e contemporânea os assuntos que versam sobre manifestações 
culturais, políticas e econômicas na contemporaneidade brasileira e mundial.  
 
3.1. A conjuntura internacional  

• O sistema internacional vigente e os principais acontecimentos da agenda global nos 
âmbitos, político, econômico e ambiental.  

• Os principais organismos internacionais e suas respectivas atuações.  
 
3.2. O cenário político brasileiro  

• Principais eventos da conjuntura brasileira no âmbito dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, presentes na agenda política nacional.  
 

3.3. Aspectos da economia brasileira  

• Principais aspectos da economia nacional, com ênfase no contexto macro-econômico.  
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3.4. Manifestações culturais no Brasil e no mundo  

• Patrimônio cultural e artístico brasileiro e mundial.  

• Destaques da agenda cultural englobando cinema, música, teatro, exposições, simpósios, 
feiras e eventos, cultura popular, artes e aspectos gerais da cultura brasileira e mundial.  

 
3.5 Cidadania e democracia  

• Os direitos do cidadão.  

• Democracia e igualdade.  

• Direitos civis e direitos humanos.  

• Movimentos sociais. 
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IV – Inglês (10 questões)  
 
A prova terá por objetivo avaliar a capacidade de compreensão, mostrando competência de 
leitura de diferentes tipos de texto em inglês padrão. O candidato deverá ser capaz de 
reconhecer, localizar, selecionar, parafrasear, analisar, deduzir ou sintetizar as ideias do texto, 
estabelecendo relações de sentido. Quanto à gramática, será exigido conhecimento em nível 
funcional, ou seja, como acessório à compreensão dos textos, assim como conhecimentos de 
vocabulário que venham possibilitar a compreensão do sentido global do texto e a localização 
de determinada ideia.  
 
1. SELEÇÃO DE TEXTOS  
Diversidade temática: serão selecionados textos que não se restrinjam a um único domínio 
específico do conhecimento e que façam parte do universo cultural dos candidatos, com 
objetivo de que ele utilize não apenas conhecimentos da estrutura e do vocabulário da língua, 
mas também seu conhecimento de mundo e do contexto sócio-histórico em que vive. Os temas 
serão preferencialmente contemporâneos, inseridos na realidade política, econômica, científica 
e cultural.  
 
2. FONTES  
Textos extraídos de jornais, revistas e publicações recentes ou de outras fontes autênticas, tais 
como artigos científicos, literários, jornalísticos, publicitários e outros, apresentados em seu 
formato original ou em formato adaptado. 
 


