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RETIFICAÇÃO Nº 01 DE 04 DE MAIO DE 2021 
 
O vice-presidente acadêmico da ESPM, em consonância com o regimento da Instituição, torna 
pública as retificações dos processos seletivos classificatórios referentes ao 2º semestre de 2021. As 
inscrições estarão abertas, exclusivamente pelo site da ESPM: www.espm.br/vestibular. 
 

Onde se lê:  
 
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. Os processos seletivos que incluem 
a etapa entrevista (ENEM e VESTIBULAR), a etapa terá validade para todos os processos, com o 
mesmo peso de avaliação, considerando o primeiro processo que o candidato se inscreveu para a 
entrevista. 
 

Leia-se: 
 
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. Os processos seletivos que incluem 
a etapa entrevista (ENEM e VESTIBULAR), a etapa terá validade para todos os processos, com o 
mesmo peso de avaliação, considerando o primeiro processo que o candidato se inscreveu para a 
entrevista. 
 
OBS.: O candidato que se inscrever simultaneamente para o processo seletivo ENEM e Vestibular 
deverá realizar uma única entrevista até a data limite de 31 de maio de 2021. Para o candidato que 
realizar somente o processo seletivo ENEM, a data limite para realizar a entrevista será dia 31 de 
maio de 2021 e o candidato que realizar somente o processo seletivo Vestibular, a data limite para 
realizar a entrevista será dia 29 de junho de 2021. 

http://www.espm.br/vestibular
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Onde se lê:  
 
7. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO ENEM 
 
O processo seletivo ENEM será composto por entrevista e desempenho do resultado do ENEM, cada 
uma valendo 10,0 (dez) pontos (nota convertida para o ENEM), cuja média aritmética simples indica 
o desempenho do (a) candidato (a).  
 
Abaixo as condições de inscrição para o processo seletivo ENEM: 
 

a) A condição específica para essa modalidade estabelece que o candidato tenha uma nota 
mínima de 600 pontos em Redação, não importando o seu desempenho isolado nas demais 
provas por área de conhecimento.  

 
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. 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. 
 

e) O candidato realizará uma entrevista com duração de até 30 min através de agendamento 
pelo site, no período de 03/05 a 31/05/2021. 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, solução 
fundamentada de questões propostas e comunicação oral, 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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Leia-se: 
 

7. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO ENEM 
 
O processo seletivo ENEM será composto por entrevista e desempenho do resultado do ENEM, cada 
uma valendo 10,0 (dez) pontos (nota convertida para o ENEM), cuja média aritmética simples indica 
o desempenho do (a) candidato (a).  
 
Abaixo as condições de inscrição para o processo seletivo ENEM: 
 

a) A condição específica para essa modalidade estabelece que o candidato tenha uma nota 
mínima de 600 pontos em Redação, não importando o seu desempenho isolado nas demais 
provas por área de conhecimento.  

 
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. 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. 
 

e) O candidato realizará uma entrevista com duração de até 30 min através de agendamento 
pelo site, no período de 03/05 a 31/05/2021. 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, solução 
fundamentada de questões propostas e comunicação oral, 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. 
 
OBS.: O candidato que se inscrever simultaneamente para o processo seletivo ENEM e 
Vestibular deverá realizar uma única entrevista até a data limite de 31 de maio de 2021. 
Para o candidato que realizar somente o processo seletivo ENEM, a data limite para realizar 
a entrevista será dia 31 de maio de 2021 e o candidato que realizar somente o processo 
seletivo Vestibular, a data limite para realizar a entrevista será dia 29 de junho de 2021. 
 
Mais informações sobre o processo de entrevistas, incluindo critério de avaliação e 
referências bibliográficas, no Anexo I deste Edital. 
 
 
 



 

 
 

4 

 

Onde se lê:  
 
8. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 

 
 
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 03/05 a 29/06/2021. 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, 
solução fundamentada de questões propostas e comunicação oral, 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. 
 
 

Leia-se: 
 
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 03/05 a 29/06/2021.  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, 
solução fundamentada de questões propostas e comunicação oral, além de favorecer o entendimento 
da proposta pedagógica da ESPM e do curso escolhido. 
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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. 
 
OBS.: O candidato que se inscrever simultaneamente para o processo seletivo ENEM e Vestibular 
deverá realizar uma única entrevista até a data limite de 31 de maio de 2021. Para o candidato que 
realizar somente o processo seletivo ENEM, a data limite para realizar a entrevista será dia 31 de 
maio de 2021 e o candidato que realizar somente o processo seletivo Vestibular, a data limite para 
realizar a entrevista será dia 29 de junho de 2021. 
 
Mais informações sobre o processo de entrevistas, incluindo critério de avaliação e referências 
bibliográficas, no Anexo I deste Edital. 
 

Onde se lê:  
 
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. 
 
 

Leia-se: 
 
16 – INÍCIO DAS AULAS 

 
As aulas do 2º semestre terão início em 02 de agosto de 2021. 
 
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. 
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17 - CRONOGRAMA DOS PROCESSOS SELETIVOS ESPM 2021/2 
 

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

 

DATA EVENTO LOCAL/HORA 

24/03 a 
31/05/2021 

Inscrições Site ESPM 

03 a 
31/05/2021 

Agendamento e realização da entrevista Zoom 

07/06/2021 Resultado 
Site ESPM 

a partir das 17h 

07/06/2021 Convocação para Matrícula – 1ª classificação 
Site ESPM 

a partir das 17h 

07 a 
10/06/2021 

Período de Matrícula – 1ª classificação Site ESPM 

10/06/2021 Encerramento do prazo para pagamento da Matrícula (1ª classificação) Banco 

14/06/2021 Convocação para Matrícula – 2ª classificação 
Site ESPM 

a partir das 17h 

14 a 
16/06/2021 

Período de Matrícula – 2ª classificação Site ESPM 

16/06/2021 Encerramento do prazo para pagamento da Matrícula (2ª classificação) Banco 

02/08/2021 
Encerramento do prazo de solicitação de Cancelamento de Matrícula  

(2° semestre) com 80% de reembolso 

Portal do aluno 

Site da ESPM 

02/08/2021 Início das aulas 2° semestre 2021 ESPM SP 
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17.2 - Processo Seletivo VESTIBULAR 

 

DATA EVENTO LOCAL/HORA 

24/03 a 
29/06/2021 

Período de inscrições Site ESPM 

03/05 a 
29/06/2021 

Agendamento e realização da entrevista Zoom 

29/06/2021 Data limite para alteração de data de prova Site ESPM 

01/07/2021 – 
18h30 às 21h OU 

03/07/2021 –  
10h às 12h30 

Prova – redação online Site ESPM 

08/07/2021 Divulgação dos resultados 
Site ESPM  

a partir das 17h 

08/07/2021 Convocação para Matrícula – 1ª classificação 
Site ESPM 

a partir das 17h 

08 a 13/07/2021 Período de Matrícula – 1ª classificação Site ESPM 

13/07/2021 Encerramento do prazo para pagamento da Matrícula (1ª classificação) Banco 

15/07/2021 Convocação para Matrícula – 2ª classificação 
Site ESPM 

a partir das 17h 

15 e 16/07/2021 Período de Matrícula – 2ª classificação Site ESPM 

16/07/2021 Encerramento do prazo para pagamento da Matrícula (2ª classificação) Banco 

20/07/2021 Convocação para Matrícula – 3ª classificação 
Site ESPM 

a partir das 17h 

20 e 21/07/2021 Período de Matrícula – 3ª classificação Site ESPM 

21/07/2021 Encerramento do prazo para pagamento da Matrícula (3ª classificação) Banco 

02/08/2021 
Encerramento do prazo de solicitação de Cancelamento de Matrícula (2° 
semestre) com 80% de reembolso 

Portal do aluno 
Site da ESPM 

02/08/2021 Início das aulas 2° semestre 2021 ESPM SP 
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ANEXO I 

 
ETAPA 1 DO PROCESSO SELETIVO ESPM 2021/2 – ENTREVISTA 

 

Onde se lê: 
 

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.  
 
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. 
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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.  

 

Leia-se: 
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ENTREVISTA  
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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. 
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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.  
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