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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 1º 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 

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

Diurno 

Cinema e Audiovisual 
(bacharelado) 

Reconhecimento pela Portaria nº 89 de 
02/02/2021, publicada no D.O.U. de 
05/02/2021. 

Diurno 

Comunicação Social Habilitação 
em Publicidade e Propaganda 
(bacharelado) 

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

Diurno 

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

Diurno 

Design (bacharelado) 
Renovação do Reconhecimento pela Portaria nº 
266, de 03/04/2017, publicada no D.O.U. em 
04/04/2017. 

Diurno 

 
2. DA DURAÇÃO E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CURSOS 

 

TURNO HORÁRIO 

Matutino 8h às 13h20 

Diurno 8h às 17h20 

Noturno 18h30 às 22h50 

 

A maioria das aulas ocorre distribuída entre as 8h às 13h20, havendo atividades obrigatórias 
em algumas tardes. 
A maioria das aulas acontece das 8h às 13h20, havendo atividades obrigatórias em algumas 
tardes. Do 5º período em diante todos os cursos são oferecidos no período noturno, das 
18h30 às 22h50.  
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.  

 

http://www.espm.br/


 

 

 

 

 

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 de todos os cursos será na sede da ESPM – Unidade Rio de Janeiro, 
localizada na Rua do Rosário, n° 90, Centro, Rio de Janeiro, RJ, com no máximo 60 (sessenta) 
estudantes por turma. A ESPM se reserva o direito de não abrir turmas com menos de 15 
(quinze) estudantes.  
 
3. DAS VAGAS OFERTADAS 

 
As vagas oferecidas por este processo seletivo para o 1º semestre letivo de 2022 estão 
distribuídas conforme tabela abaixo: 

CURSO TURNO VAGAS 
NACIONAL INTERNACIONAL 

VESTIBULAR ENEM ABITUR BAC IB SAT 

Administração (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 71 71 2 2 2 2 

Design (bacharelado) Diurno 40 16 16 2 2 2 2 

Jornalismo (bacharelado) Diurno 50 21 21 2 2 2 2 

 
4. DOS PROCESSOS SELETIVOS 

 
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 2022/1 da ESPM – Unidade Rio 
de Janeiro deverão ser realizadas através do site da ESPM, www.espm.br/vestibular. 
 
Para o processo seletivo VESTIBULAR, o candidato deverá optar por uma data para a 
realização da prova e realizar upload do documento de identificação (frente e verso)*. A 
alteração da data para realização da prova poderá ser realizada diretamente no site, até o dia 
16 de novembro de 2021. Caso o candidato não consiga realizar a prova na data agendada, 
não poderá realizar a prova na próxima data disponível. 
 
*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. 
 

PROCESSO SELETIVO TAXA DE INSCRIÇÃO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

ABITUR/BAC/IB/SAT R$ 50,00 16/08 a 27/10/2021 

ENEM R$ 50,00 16/08 a 27/10/2021 

VESTIBULAR R$ 120,00 16/08 a 16/11/2021 

 
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) tenha realizado o exame até 2021; 
b) 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); 

c) BAC: tenha obtido média geral mínima de 16 pontos; nota mínima em Matemática de 15 
pontos; e nota mínima em Língua Portuguesa de 16 pontos (neste caso, a nota máxima é 20); 

d) 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  

http://www.espm.br/vestibular


 

 

 
 
 
 
 
 

e) Inscrição uma cópia da Transcrição Oficial de Graus do programa de 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; 
 

f) 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;   
 
 

g) 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”; 
 

h) O candidato que não cumprir o prazo da entrega de documentos até o dia 27/10/2021, estará 
desclassificado do processo seletivo; 
 
 

i) 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
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 650 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.   
 

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 650 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 

 

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. 
 
Também poderão inscrever-se, como vestibulandos, os candidatos que puderem comprovar 
a conclusão de curso para dezembro de 2021, mediante apresentação de declaração 
informando que está cursando o último ano do ensino médio no ato da pré-matrícula e que 
consigam comprovar a conclusão antes do início das aulas. O candidato que estiver nessa 
situação poderá apresentar os documentos definitivos de conclusão do ensino médio até o 
dia 14 de janeiro de 2022.   
 
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 - Linha de Formação em Marketing 
e Entretenimento 

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, 
Design  ou Jornalismo 

Cinema e audiovisual 
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, 
Design  ou Jornalismo 

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda Cinema e audiovisual, Jornalismo ou Design 

Design - Linha de Formação em Comunicação 
Visual ou Animação 

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, 
Cinema e audiovisual ou Jornalismo 

Jornalismo 
Comunicação Social -  Publicidade e Propaganda, 
Cinema e audiovisual ou Design 

 
A troca de opção de curso após a inscrição poderá ser realizada diretamente no site, até o dia 
12 de novembro de 2021. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
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 

 
As pessoas que necessitem de atendimento especializado ou atendimento específico devem informar, 
até o dia 16 de novembro de 2021, por e-mail, sua necessidade especial e anexar laudo médico 
comprobatório, com até dois anos de expedição e com descrição médica da condição. O endereço do 

e-mail é vestibular@espm.br. 

 
8.4 - Prova 

 
O processo seletivo VESTIBULAR será composto por 2 (duas) etapas, cada uma valendo 10,0 
(dez) pontos, cuja média aritmética simples indica o desempenho do (a) candidato (a).  
 
PRIMEIRA ETAPA: 
 
A primeira etapa do processo seletivo VESTIBULAR será uma entrevista com duração de até 
30 min que será realizada através de agendamento pelo site no período de 01 de setembro 
a 16 de novembro de 2021. 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. 
 
No ato da entrevista, o (a) candidato (a) deverá apresentar o documento original que foi feito 
upload no ato da inscrição. Os candidatos que não apresentarem o documento original 
utilizado para upload serão impedidos de realizarem a entrevista. 
 
Mais informações sobre o processo de entrevistas, incluindo critério de avaliação e 
referências bibliográficas, no Anexo I deste Edital. 
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SEGUNDA ETAPA: 
 
A segunda etapa do processo seletivo VESTIBULAR será realizada nos dias 18 de novembro 
de 2021, das 18h30 às 21h ou 20 de novembro de 2021, das 10h às 12h30, quando o 
candidato deverá realizar uma redação online, com tema a ser escolhido, seguindo as 
orientações na plataforma disponível para o exame.  
Para a opção do dia 18 de novembro de 2021, a prova ficará disponível das 18h30 às 21h, 
caso o candidato acesse a prova após às 18h30, ainda assim, a prova será encerrada às 21h. 
Para a opção do dia 20 de novembro de 2021, a prova ficará disponível das 10h às 12h30, 
caso o candidato acesse a prova após às 10h, ainda assim, a prova será encerrada às 12h30. 
Não será possível alteração da data de prova após o dia 16 de novembro de 2021. 
O candidato receberá login e senha de acesso a plataforma onde deverá realizar a segunda 
etapa do processo. Serão enviadas também, as informações sobre os requisitos de sistema 
necessários e o contato para suporte técnico.  
 
Ao acessar o ambiente virtual, o candidato deverá:  

1. Escolher um dos temas propostos para desenvolver uma redação. 

2. Seguindo o tema proposto, o candidato deverá escrever uma redação entre 300 e 400 

palavras na caixa de texto exibida na tela. 

A ESPM poderá fazer a validação de originalidade da redação através da utilização de um 

sistema antiplágio.  

Mais informações sobre o processo de redação, no Anexo II deste Edital. 
 
8.5 - Critério de classificação 

 
A classificação final dos candidatos no processo seletivo VESTIBULAR será feita com base 
nos resultados da primeira e da segunda etapa do processo, com peso de 50% (cinquenta 
por cento) para cada etapa. 
 
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.  
 
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 nota mínima igual a 2,0 (dois) na redação; 

b) Não participarem da entrevista (a nota da entrevista não é critério para desclassificação). 

Não haverá, em hipótese alguma, revisão de nenhuma das provas realizadas e 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 nota nas duas etapas do processo seletivo; 
b. maior número de pontos em Redação; 
c. maior número de pontos na entrevista; 

 
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 04/11/2021 às 17h 

2ª chamada 11/11/2021 às 17h 

Após a 2ª chamada, se houver vagas remanescentes os candidatos serão informados por e-
mail e SMS. 
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9.2 - Processo Seletivo VESTIBULAR 

DIVULGAÇÃO DOS 
APROVADOS 

DATA 

1ª chamada 
25/11/2021 às 

17h 

2ª chamada 
02/12/2021 às 

17h 

3ª chamada 
09/12/2021 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. 
 
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 

 

10.1.1 - Procedimentos para matrícula online ABITUR/BAC/IB/SAT/ ENEM 

 

 
 

DIVULGAÇÃO 
DOS 

APROVADOS 
 

DATA 

CANDIDATO FAZ 
DOWNLOAD DOS 
DOCUMENTOS DA 

ESPM PARA 
MATRÍCULA VIA WEB 

CANDIDATO FAZ 
UPLOAD DOS 

DOCUMENTOS 
PESSOAIS E DA ESPM 

VIA WEB 

VENCIMENTO 
DO BOLETO 

1ª chamada 
04/11/2021 

às 17h 
A partir de 04/11/2021 04 a 09/11/2021 09/11/2021 

2ª chamada 
11/11/2021 

às 17h 
A partir de 11/11/2021 11 a 16/11/2021 16/11/2021 

 
 

10.1.2 - Procedimentos para matrícula online VESTIBULAR 

 

 
 

DIVULGAÇÃO 
DOS 

APROVADOS 
 

DATA 

CANDIDATO FAZ 
DOWNLOAD DOS 
DOCUMENTOS DA 

ESPM PARA 
MATRÍCULA VIA WEB  

CANDIDATO FAZ 
UPLOAD DOS 

DOCUMENTOS 
PESSOAIS E DA ESPM 

VIA WEB 

VENCIMENTO 
DO BOLETO 

1ª chamada 
25/11/2021 

às 17h 
A partir de 25/11/2021 25 a 30/11/2021 30/11/2021 

2ª chamada 
02/12/2021 

às 17h 
A partir de 02/12/2021 02 a 07/12/2021 07/12/2021 

3ª chamada 
09/12/2021 

às 17h 
A partir de 09/12/2021 09 a 13/12/2021 13/12/2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
10.2 - 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; 

• Termo de matrícula condicionada (somente para os casos declaração de matrícula com 
previsão de conclusão do ensino médio até dezembro de 2021)**; 

• Ficha médica; 

• 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; 

• Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente com data anterior ao início das 
aulas (*); 

• Declaração de matrícula no 3º ano do ensino médio com previsão de conclusão em 31 de 
dezembro de 2021 (**);  

• 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. 
 
(**) somente os candidatos que estejam cursando o ensino médio com previsão de 
conclusão em 31 de dezembro de 2021. Estes deverão obrigatoriamente solicitar a 
pré-matrícula e confirmá-la até 14 de janeiro de 2022 com a apresentação do 
certificado de conclusão e histórico escolar do ensino médio, conforme calendário 
de matrículas. 

 
A matrícula do estudante será efetivada mediante a entrega de todos os documentos e da 
quitação do boleto da matrícula 2022/1. 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 1º semestre 
letivo de 2022, não podendo haver aproveitamento para outros períodos letivos. O 
funcionamento de todos os cursos será na sede da ESPM – Unidade Rio de Janeiro, localizada 
na Rua do Rosário, n° 90, Centro, Rio de Janeiro, RJ, com no máximo 60 (sessenta) estudantes 
por turma. A ESPM se reserva o direito de não abrir turmas com menos de 15 (quinze) 
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.  
 
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.  
 
 

https://www.espm.br/vestibular/bolsas-e-beneficios/
mailto:seguroeducacional@espm.br


 

 

 
 
 
 
 
 
 
14 – MENSALIDADE REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2021 * 

*Os valores das mensalidades referente ao ano de 2022 estarão atualizados no site da 
ESPM. 

CURSO VALOR/MENSALIDADE 

Administração R$ 3.175,00 

Comunicação – Publicidade e Propaganda R$ 3.175,00 

Cinema e audiovisual R$ 3.175,00 

Design   R$ 3.175,00 

Jornalismo R$ 2.886,00 

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 05 de fevereiro 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 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 2022/1 

 

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

 
DATA EVENTO LOCAL/HORA 

16/08 a 
27/10/2021 

Inscrições Site ESPM 

04/11/2021 Resultado 
Site ESPM 

a partir das 17h 

04/11/2021 Convocação para Matrícula – 1ª classificação 
Site ESPM 

a partir das 17h 

04 a 
09/11/2021 

Período de Matrícula – 1ª classificação Site ESPM 

09/11/2021 Encerramento do prazo para pagamento da Matrícula (1ª classificação) Banco 

11/11/2021 Convocação para Matrícula – 2ª classificação 
Site ESPM 

a partir das 17h 

11 a 
16/11/2021 

Período de Matrícula – 2ª classificação Site ESPM 

16/11/2021 Encerramento do prazo para pagamento da Matrícula (2ª classificação) Banco 

05/02/2022 
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 1° semestre 2022 ESPM RIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

17.2 - Processo Seletivo VESTIBULAR 

 

DATA EVENTO LOCAL/HORA 

16/08 a 
16/11/2021 

Período de inscrições Site ESPM 

01/09 a 
16/11/2021 

Agendamento e realização da entrevista Zoom 

16/11/2021 Data limite para alteração de data de prova Site ESPM 

18/11/2021 - 
18h30 às 21h  OU  

20/11/2021 –  
10h às 12h30 

Prova – redação online Site ESPM 

25/11/2021 Divulgação dos resultados 
Site ESPM  

a partir das 17h 

25/11/2021 Convocação para Matrícula – 1ª classificação 
Site ESPM 

a partir das 17h 

25 a 30/11/2021 Período de Matrícula – 1ª classificação Site ESPM 

30/11/2021 Encerramento do prazo para pagamento da Matrícula (1ª classificação) Banco 

02/12/2021 Convocação para Matrícula – 2ª classificação 
Site ESPM 

a partir das 17h 

02 a 07/12/2021 Período de Matrícula – 2ª classificação Site ESPM 

07/12/2021 Encerramento do prazo para pagamento da Matrícula (2ª classificação) Banco 

09/12/2021 Convocação para Matrícula – 3ª classificação 
Site ESPM 

a partir das 17h 

09 e 13/12/2021 Período de Matrícula – 3ª classificação Site ESPM 

13/12/2021 Encerramento do prazo para pagamento da Matrícula (3ª classificação) Banco 

14/01/2022 
Prazo final para entrega da declaração de conclusão dos candidatos que 
realizaram pré-matrícula 

Portal do aluno 
Site da ESPM 

05/02/2022 
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 1° semestre 2022 ESPM RIO 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

ANEXO I 

 
ETAPA 1 DO PROCESSO SELETIVO ESPM 2022/1 – ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA  

Você será provocado a refletir sobre algo desejado por todos – a FELICIDADE!  

Frente à riqueza dos percursos teóricos possíveis, escolhemos um deles por permitir que você 
se aproxime do projeto acadêmico e pedagógico da ESPM. Nessa direção, solicitamos que reflita 
sobre FELICIDADE estabelecendo relações fundamentadas entre CONSCIÊNCIA, CRIAÇÃO DE 
SENTIDO e APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA. 

A felicidade pode ser cultivada e a associação de diferentes aspectos interfere sobre ela. 
Elegemos três aspectos que podem colaborar para uma experiência formativa capaz de gerar 
felicidade na medida em que os estudantes combinem consciência e criação de sentido para a 
promoção de uma aprendizagem significativa. Nessa direção, questiona-se:  

⎯ Enquanto seres humanos somos movidos pela reflexão, de que modo a consciência 
resultante de nossa capacidade de refletir colabora para a criação de sentido para viver 
e projetar o futuro?  

⎯ De que modo a combinação entre consciência e criação de sentido influi sobre escolhas 
e experiências formativas de um estudante que ingressa na Educação Superior?  

⎯ É possível aprender sem consciência do significado do que se aprende? 
 

Lembre-se que a sua capacidade de elaboração fundamentada dependerá do investimento que 
fará em leitura, organização de ideias e reflexão pessoal que ultrapasse o senso comum. Para 
tanto, sugerimos a construção de um mapa conceitual ou de um mapa mental capaz de 
organizar estes elementos e que 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 oito (8) 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 8 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 três eixos: 
Planejamento: 

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

Solução: 
⎯ Domínio conceitual: compreensão de felicidade com base na relação entre consciência, 

criação de sentido, aprendizagem significativa, 

⎯ Capacidade de estabelecer relação entre conceitos de consciência, criação de sentido, 
aprendizagem significativa para definir felicidade, 

⎯ Capacidade de construir raciocínio reflexivo e analítico fundamentado, 

⎯ Capacidade de fundamentar a solução das questões com argumentos e exemplos pertinentes, 

⎯ Capacidade de elaborar reflexão pessoal fundamentada e criativa. 
 

Comunicação: 
⎯ Capacidade de comunicação e expressão verbal, 

⎯ Capacidade de manter o foco nas questões propostas e fazer boa gestão do tempo. 

 
Uma vez que o candidato refletirá sobre felicidade a partir de três conceitos – consciência, 
criação de sentido e aprendizagem significativa – houve o cuidado de reunir materiais de 
apoio variados – livros, capítulos de livro, artigos, entrevistas e vídeos – para que tenha 
alternativas de escolha. Organizamos os materiais em textos introdutórios, que 
proporcionam uma visão geral sobre felicidade, e textos específicos. Os vídeos ajudam na 
compreensão do tema, mas não substituem a leitura dos textos recomendados.  

 
REFERÊNCIAS RECOMENDADAS 
FELICIDADE 
(*) Referências Recomendadas 
LENOIR, Frédéric. Sobre felicidade: uma viagem filosófica. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013. 

O que entendemos por "felicidade"? Depende de nossos genes, da sorte, de nossa 
sensibilidade? É um estado duradouro ou uma série de prazeres fugazes? É apenas subjetivo? 
Devemos procurar por ela? Podemos cultivá-la? O sofrimento e a felicidade podem coexistir? 
A tese sustentada pelo autor reside na ideia de que ser feliz é aprender a escolher - escolher 
os prazeres, os amigos, os valores sobre os quais queremos estabelecer nossa vida. Para nos 
ajudar nessa busca, o autor propõe uma ‘viagem’ engrandecedora pela história do 
pensamento de grandes pensadores e cientistas. 

 



 

 

 

 

 

 

Robert WALDINGER. What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness. 
Em 2015, em uma palestra para o TED, o psiquiatra Robert Waldinger reuniu a conclusão da 
pesquisa mais longa do mundo sobre felicidade! Vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
KISHIMI, Ichiro; KOGA, Fumitake. A coragem de não agradar. Editora Sextante, 2018 
Inspirado nas ideias de Alfred Adler, Ichiro Kishimi (psicólogo) e Fumitake Koga (filósofo) 
propõem um debate transformador entre um jovem e um filósofo.  Em uma narrativa 
intimista, o diálogo se desenrola em cinco noites. Ao conversarem sobre questões tais como 
trauma, autoestima, raiva, autoaceitação e complexo de inferioridade, os autores constroem 
a ideia de que a felicidade resulta de nossa capacidade de se libertar das expectativas alheias 
e das dúvidas que nos paralisam. Assim como nos diálogos de Platão, em que o conhecimento 
vai sendo costurado pela conversa (debate), o filósofo oferece ao interlocutor (o jovem) as 
ferramentas necessárias para que ele se torne capaz de se reinventar e de dizer não às 
limitações impostas por si mesmo e pelos outros. 
< https://www.youtube.com/watch?v=3M7Ge9pRS8M>  
PEREIRA, Douglas; ARAÚJO, Ulisses Ferreira. Uma Reflexão Sobre a busca e o significado da 
Felicidade. Revista Educação e Linguagens, v. 7, n. 12, 2018.   
Disponível 
em:  <http://rpem.unespar.edu.br/index.php/educacaoelinguagens/article/view/1794>. 
Claudia FEITOSA-SANTANA. A Diferença entre Felicidade e Vida Feliz Segundo a 
Neurociência. Casa do Saber, Vídeo publicado em 29/10/2020. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1KxvM-_m6Ag>. 
Pedro CALABREZ. Neurociência da Felicidade. Casa do Saber, vídeo publicado em 
12/10/2020.  
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OsJjQUSuH3M> 
 
 

CONSCIÊNCIA 

(*) REFERÊNCIAS RECOMENDADAS 
BONIN, LFR. “Educação, consciência e cidadania” IN: SILVEIRA, AF., et al. (org.) Cidadania e 
participação social [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. pp. 
92-104. Disponível em: <http://books.scielo.org> (existe PDF gratuito online). 
MATTOS, M.; SILVA, G. & GAMA, r. O problema da consciência: por onde começar o estudo? 
Revista Brasileira de Educação Médica. Vol. 43, Nº1, Brasília Jan/Mar, 2019. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1590/1981-52712015v43n1rb20180165>. (existe PDF gratuito online). 
Pedro de Santi. TED Talks ESPM: Consciência de si. Vídeo divulgado em 18/12/2018. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vnFVR-hsb-U> 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI
https://www.youtube.com/watch?v=3M7Ge9pRS8M
http://rpem.unespar.edu.br/index.php/educacaoelinguagens/article/view/1794
https://www.youtube.com/watch?v=1KxvM-_m6Ag
https://www.youtube.com/watch?v=OsJjQUSuH3M
http://books.scielo.org/
http://dx.doi.org/10.1590/1981-52712015v43n1rb20180165
https://www.youtube.com/watch?v=vnFVR-hsb-U


 

 

 
 
 
 
 
 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
CABRAL, D.; RIBEIRO, L.; SILVA, D. & BOMFIM, Z. Vygotsky e Freire: os conceitos de 
"consciência" e "conscientização". Revista Práticas Psicossociais. Vol.10, nº.2. São João del 
Rei. Dez, 2015. (existe PDF gratuito online) 
CSIKSZENTMIHALYI, M. A anatomia da consciência (Cap.2). A psicologia da felicidade. São 
Paulo: Saraiva, 1992.  
KAHHALE, E. & E. ROSA. A construção de um saber crítico em psicologia. IN: A dimensão 
subjetiva da realidade: uma leitura sócio-histórica. BOCK, a. & M. GONÇALVEZ (org). São 
Paulo: Cortez, 2009. (ler subitem: “Sobre a consciência e constituição do humano”). 
Antonio Damasio. Brain Mind Summit: Feeling and Consciousness. Vídeo divulgado em 
8/4/2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ilrelFkDYls>. 
 
CRIAÇÃO DE SENTIDO 
(*) REFERÊNCIAS RECOMENDADAS 
CARNEIRO, C. & S. ABRITTA. Formas de existir: a busca de sentido para a vida. Revista da 
Abordagem Gestáltica. Goiânia, v.14 Nº.2, Dez. 2008 (existe PDF gratuito online). 
HARARI. Y. “Sentido, a vida não é uma história” (Cap.20) IN: 21 lições para o século 21. São 
Paulo: Companhia das Letras: 2018. (existe PDF gratuito online) 
Yuval HARARI. The Agenda with Steve Paikin: 10 questions on the History of Hapiness. Vídeo 
disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5SEDVzxmXDE>. 
 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
AGUIAR, W., LIEBESNY, B., MARCHESAN, E. & S. SANCHEZ. “Reflexões sobre sentido e 
significado”. IN: BOCK, a. & M. GONÇALVEZ (org). A dimensão subjetiva da realidade: uma 
leitura sócio-histórica. São Paulo: Cortez, 2009. (ler subitem: “Significado e sentido” e 
“necessidade e motivo”). 
CSIKSZENTMIHALYI, M. “Criação de significado” (Cap.10) IN: A psicologia da felicidade. São 
Paulo: Saraiva, 1992. 
FRANKL, V. Em busca de sentido. Ed. Vozes, 2017.  
 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
(*) REFERÊNCIAS RECOMENDADAS 
MOREIRA, M.A. Aprendizagem subversiva. Campo Grande. Série Estudos – Periódico do 
Mestrado em Educação da UCDM. Campo Grande. Série Estudos – Periódico do Mestrado em 
Educação da UCDM, n.21, jan./jun.2006. Disponível em <https://www.serie-
estudos.ucdb.br/serie-estudos/article/view/289/142>. 
PONTES NETO, José Augusto da Silva. Teoria da aprendizagem significativa: perguntas e 
respostas. Campo Grande. Série Estudos – Periódico do Mestrado em Educação da UCDM, 
n.21, jan./jun.2006. Disponível em < https://www.serie-estudos.ucdb.br/serie-
estudos/article/view/296/149>.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ilrelFkDYls
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1809-6867&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1809-6867&lng=pt&nrm=iso
https://www.youtube.com/watch?v=5SEDVzxmXDE
https://www.serie-estudos.ucdb.br/serie-estudos/article/view/289/142
https://www.serie-estudos.ucdb.br/serie-estudos/article/view/289/142
https://www.serie-estudos.ucdb.br/serie-estudos/article/view/296/149
https://www.serie-estudos.ucdb.br/serie-estudos/article/view/296/149


 

 

 
 
 
 
 
Aprendizagem Significativa - O Segredo de Beethoven. Vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=PGoau28tSWU 
Vídeo publicado em 2011 pelos estudantes Rafael Jaques, Maria Poniwass e Daniela Padilha, 
orientados pela Profª Débora Ferreira, responsável pela Disciplina ‘Estratégias de Ensino’ na 
FTEC. 
 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
AUSUBEL. D.P.   A natureza do significado e a aprendizagem significativa (Capítulo 4) IN:  
Aquisição e retenção de conhecimento – uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano - Edições 
Técnicas, 2003. 
BRASIL. MEC.BNCC. Aprendizagem significativa – breve discussão sobre o conceito. 
Disponível em <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-
de-praticas/aprofundamentos/191-aprendizagem-significativa-breve-discussao-acerca-do-
conceito>. 
MORAN. J. Aprendizagem significativa. Entrevista ao ‘Escola Conectada’, Fundação Ayrton 
Senna, publicada em 1/8/2018. Disponível em < 
http://www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/educacao_inovadora/significativa.pdf>.  
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ANEXO 2 

 
ETAPA 2 DO PROCESSO SELETIVO ESPM 2022/1 – REDAÇÃO 

 
 

A redação constitui a segunda e última etapa do processo seletivo e seu peso é de 50% do resultado 
final. A partir de textos motivadores, o candidato deve escolher um dos temas propostos e redigir um 
texto de tipo dissertativo-argumentativo de 300 a 400 palavras, utilizando a norma-padrão da língua 
portuguesa, no qual se posicione a respeito da discussão proposta. 
 
Com esta etapa, busca-se avaliar: 
 
1. Compreensão do texto motivador e identificação da problemática abordada: capacidade de 

interpretar o texto motivador escolhido, identificando sua temática, discussão central e elementos-

chave. 

 
2. Domínio da tipologia de texto dissertativo-argumentativo: habilidade de sustentar uma tese 

sobre a problemática central do texto motivador e de fundamentá-la, oferecendo razões baseadas em 

informações e dados. Apresentação, organização e distribuição de ideias em uma macroestrutura 

textual característica de textos dissertativo-argumentativos, composta por introdução (apresentação 

da problemática e da tese), desenvolvimento (argumentos que fundamentam a tese) e conclusão 

(retomada da argumentação desenvolvida a respeito da tese).  

 
3. Coesão e coerência textual: capacidade de empregar recursos que conferem coerência ao 

texto, tais como elementos linguísticos coesivos articuladores de frases, períodos e parágrafos. 

Ademais, organização e encadeamento lógico de ideias que conduzam a conclusões válidas. 

 
4. Emprego da norma-padrão escrita da língua portuguesa: será avaliado o domínio da norma 

culta escrita nos mais diversos níveis linguísticos (ortográfico, morfológico, sintático e lexical). 

Valorizam-se o registro formal, amplitude e precisão léxica. 

 
 

 


