
INGRESSO PARA QUEM PODE SE INSCREVER PARA O 
VESTIBULINHO?*

EXAMES DE 
CERTIFICAÇÃO DISCIPLINAS

ENSINO MÉDIO

1ª série do Ensino Médio com ênfase em Linguagens,
Ciências Humanas e Sociais; Ciências Biológicas, Agrárias e
da Saúde; e, Ciências Exatas e Engenharias;

1ª série do Ensino Médio com Habilitação Técnica
Profissional do Programa Novotec integrado;

1ª série do Ensino Médio com Habilitação Técnica
Profissional do projeto de Articulação da Formação
Profissional Média e Superior – AMS do Programa Novotec
integrado;

* Os candidatos deverão tomar ciências das normas 
que regulamentam o Processo Seletivo, inclusive no 
tocante aos documentos para comprovação dos pré-

requisitos no ato da matrícula

Pode se inscrever quem já concluiu o Ensino 
Fundamental ou

 quem está concluindo em 2021 o Ensino 
Fundamental

Pode se inscrever quem já concluiu o Ensino Médio 
(antigo Colegial) ou

quem está concluindo em 2021 a 1ª ou 2ª série e 
desde que comprove no ato da matrícula que está 

matriculado na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio 

Para os cursos presenciais: Para se inscrever tem 
que ter concluído o Ensino Médio e um Curso 

Técnico  associado ao Curso de Especialização 
pretendido

 (concluído até 31/12/2021)
Para o curso on-line: Para se inscrever tem que 
ter concluído o Ensino Médio e um Curso Técnico 

e/ou Superior
 (concluído até 31/12/2021)

O candidato, convocado para matrícula, deverá apresentar posteriormente à matrícula online, na Secretaria 
Acadêmica, em data a ser definida pela Unidade de Ensino, os documentos impressos exigidos para a matrícula, 

que deverão estar legíveis e acompanhados dos respectivos originais, para conferência e validação. Havendo 
divergência de informações a matrícula poderá ser cancelada.

ATENÇÃO PARA AS NOVIDADES

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA

Cursos de Especialização Técnica de Nível médio 
(presencial e on-line).

8º ano (antiga 7ª série)
concluída até 31/12/2020

ou
7º ano (antiga 6ª série)
concluída até 31/12/2019

do
 Ensino Fundamental

9º ano (antiga 8ª série)
 concluída até 31/12/2020

ou
8º ano (antiga 7ª série)
concluída até 31/12/2019

do
Ensino Fundamental

2ª série
 concluída até 31/12/2020

ou 
1ª série

concluída até 31/12/2019
do

Ensino Médio (antigo Colegial)

O CANDIDATO PODERÁ OPTAR POR UMA DAS SÉRIES PARA LANÇAR 
AS NOTAS

Não cursou  o 8º e/ou 7º ano (antiga 7ª e/ou 6ª 
série) do Ensino Fundamental 

Atenção: tendo realizado avaliação de 
competências e foi matriculado em série mais 
avançada, inserir a nota de Língua Portuguesa 
(ou Português) e de Matemática da última série 
completamente cursada do Ensino Fundamental 

até 31/12/2020

Não cursou o 9º e/ou o 8º ano  (antiga 8ª e/ou 
7ª série) do Ensino Fundamental

Atenção: tendo realizado avaliação de 
competências e foi matriculado em série mais 
avançada, inserir a nota de Língua Portuguesa 
(ou Português) e de Matemática da última série 
completamente cursada do Ensino Fundamental 

até 31/12/2020

Não cursou a 1ª e/ou a 2ª série do Ensino 
Médio (antigo Colegial)

Atenção: tendo realizado avaliação de 
competências e foi matriculado em série mais 
avançada, inserir a nota de Língua Portuguesa 
(ou Português) e de Matemática da última série 

completamente cursada do Ensino Médio até 
31/12/2020

Língua Portuguesa (Português)
e Matematica

Atenção:

Caso a disciplina Língua Portuguesa 
(Português) não tenha sido cursada, 

inserir a média simples das disciplinas 
equivalentes

LÍNGUA PORTUGUESA (PORTUGUÊS): 
DISCIPLINAS EQUIVALENTES

Língua Portuguesa (Português): 
Literatura, Gramática, Produção de texto, 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Caso a disciplina de Matemática não 
tenha sido cursada, inserir a média 
simples das disciplinas equivalentes

MATEMÁTICA: DISCIPLINAS EQUIVALENTES
Aritmética, Álgebra, Geometria, 

Estatística, Matemática Financeira, 
Matemática e suas Tecnologias

ENSINO TÉCNICO

1º módulo dos Cursos do Ensino Técnico (presencial, 
semipresencial e on-line)

Em caso de notas obtidas por 
exames de certificação do 
Ensino Médio, inserir a nota 

final de Língua Portuguesa (ou 
Português) e de Matemática 

constante no certificado.

Em caso de notas obtidas por 
exames de certificação do 

Ensino Fundamental, inserir a 
nota final de Língua 

Portuguesa (ou Português) e 
de Matemática constante no 

certificado.

Em caso de notas obtidas por 
exames de certificação do 

Ensino Fundamental, inserir a 
nota final de Língua 

Portuguesa (ou Português) e 
de Matemática constante no 

certificado.
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