
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO 

2022/1 

RETIFICAÇÃO Nº 01 DE 09 DE SETEMBRO 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 1º semestre de 
2022. As inscrições estarão abertas, exclusivamente pelo site da ESPM: 
www.espm.br/vestibular. 
 

Onde se lê:  
 
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.  

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.   

http://www.espm.br/vestibular
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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.  

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.   

*Informamos que a sede da Instituição poderá ser alterada para Villa Aymoré – 
Ladeira da Glória, 26 – Glória, Rio de Janeiro, RJ a partir de 2022. 
 

Onde se lê:  
 
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 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; 

e) 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;   

f) 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”; 

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

h) Documentos incompletos ou ilegíveis, invalidarão a inscrição do candidato no processo 
seletivo. 
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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 27/10/2021, 
estará desclassificado do processo seletivo; 

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

Os demais itens do Edital do Processo Seletivo 2022/1 

permanecem inalterados. 

 
São Paulo, 09 de setembro de 2021. 

 
 

Alexandre Gracioso 
Vice-Presidente Acadêmico 

ESPM 
 


