Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
EDITAL 01/2022, de 04 de maio de 2022
INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO DE INVERNO – ENEM e
VESTIBULAR ON-LINE - 2o SEMESTRE DE 2022
Campi: Consolação e Monte Alegre
A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mantida pela Fundação São Paulo, no uso de
suas atribuições estatuárias e regimentais, faz saber aos interessados que as inscrições do
PROCESSO SELETIVO DE INVERNO – ENEM e VESTIBULAR ON-LINE - 2º SEMESTRE DE 2022 para
os cursos de graduação estarão abertas no período de 04 a 31 de maio de 2022, conforme o
Manual do(a) Candidato(a),

disponibilizado no site http://www.nucvest.com.br, e em

consonância com as condições a seguir especificadas:

1. MODALIDADES DE ACESSO
1.1. O ingresso nos cursos oferecidos pela universidade, elencados no item 2, ocorrerá de
acordo com as seguintes modalidades:
Modalidade I – Seleção por prova on-line, composta de Redação e Provas de
Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Língua Inglesa, Língua
Portuguesa, Literatura e Atualidades, conforme estabelecido no Manual do(a)
Candidato(a), disponível em www.nucvest.com.br.
Modalidade II – Seleção pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesse
caso, o instrumento para a seleção é o resultado obtido pelo(a) candidato(a) no Enem
nas edições entre 2016 e 2021, desde que a média obtida tenha sido igual ou superior
a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos.
1.2. O(A) candidato(a) poderá optar por participar do processo seletivo referente às duas
modalidades supramencionadas, mediante inscrição e pagamento das respectivas
taxas, porém será classificado(a) somente na modalidade em que obtiver a melhor
colocação.

2. CURSOS E VAGAS
2.1. Os cursos oferecidos pela PUC-SP, número de vagas por curso e modalidade, turno e
campus (local de funcionamento) previstos neste processo seletivo, estão
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discriminados no ANEXO I - CURSOS E VAGAS PROCESSO SELETIVO DE INVERNO – ENEM
e VESTIBULAR ON-LINE - 2º SEMESTRE DE 2022, que integra este Edital.
2.2. Se o número de inscritos ou classificados for inferior ao número de vagas das
modalidades I ou II, as vagas remanescentes serão transferidas para a modalidade de
maior demanda em conformidade com os critérios de classificação definidos neste
Edital e no Manual do(a) Candidato(a).

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições para o PROCESSO SELETIVO DE INVERNO – ENEM e VESTIBULAR ON-LINE
- 2º SEMESTRE DE 2022, deverão ser realizadas, exclusivamente, por meio da página
http://www.nucvest.com.br e no período de 04 a 31 de maio de 2022, às 23h59min
(horário de Brasília), mediante preenchimento do formulário correspondente.
3.2. Na inscrição o(a) candidato(a) escolherá um curso, dentre aqueles listados no ANEXO I
do presente Edital.
3.3. As taxas de inscrição para este PROCESSO SELETIVO DE INVERNO – ENEM e VESTIBULAR
ON-LINE - 2º SEMESTRE DE 2022 são definidas em conformidade com a modalidade de
acesso, conforme item 1 deste Edital. Na inscrição, o(a) candidato(a) escolherá a(s)
modalidade(s) de acesso de seu interesse, descritas no item 1 deste Edital. Se o(a)
candidato(a) optar por participar por meio das duas modalidades, deverá efetuar
inscrição e pagamentos das respectivas taxas, conforme item 4.1.
3.4. Nos cursos que oferecem vagas em um único turno, a inscrição para este processo seletivo
prevê apenas uma opção de curso, portanto, o(a) candidato(a) concorrerá a apenas uma
vaga, entre as que são oferecidas na PUC-SP.
3.5. Para o curso de Direito é oferecida a possibilidade de escolha de uma 2ª. opção,
exclusivamente relacionada ao turno. Nesses casos, o(a) candidato(a) poderá concorrer
a duas vagas, sendo uma em cada turno do mesmo curso. Para tanto, deverá escolher
como 1ª opção o turno de sua preferência e, se houver interesse, selecionar como 2ª
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opção o outro turno na ficha de inscrição, conforme procedimentos definidos no
Manual do(a) Candidato(a).
3.6. Durante o período de matrícula, o(a)candidato(a) poderá reoptar por outro curso desde
que existam vagas remanescentes e sua classificação o permita, conforme Manual do(a)
Candidato(a) .
3.7. A inscrição para este PROCESSO SELETIVO DE INVERNO – ENEM e VESTIBULAR ON-LINE
- 2º SEMESTRE DE 2022, configura-se pelo preenchimento adequado da ficha de
inscrição e mediante confirmação do pagamento da taxa de inscrição, por meio do
boleto bancário, cartão de débito ou crédito. A falta de comprovação do pagamento
invalida a inscrição.
3.8. Os

candidatos

deverão

consultar

a

situação

da

inscrição

no

site

http://www.nucvest.com.br, no “Portal de Inscrições”, 48h após o pagamento da taxa
de inscrição,

para confirmar se a inscrição e o pagamento foram devidamente

recebidos. Caso constate algum problema, deverão contatar o atendimento do
NUCVEST,

pelo

WhatsApp

(11)

3124.5797

e

3124.5694

ou

pelo

e-mail

vestibular@fundasp.org.br.
3.9. Em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa paga, exceto para o atendimento ao
disposto nos itens 8.2 e 8.3 deste Edital.
3.10. Após a inscrição não será permitida alteração do curso escolhido nem a inclusão de 2ª
opção de turno, conforme previsto nos itens 3.4. e 3.5 do presente Edital.
3.11. A efetivação da inscrição configura o conhecimento e a aceitação de todas as normas
e instruções estabelecidas no presente Edital e no Manual do(a) Candidato(a), ambos
documentos disponibilizados no site http://www.nucvest.com.br.
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4. DA(S) TAXA(S) DE INSCRIÇÃO
4.1. As taxas de inscrição para este PROCESSO SELETIVO DE INVERNO – ENEM e VESTIBULAR
ON-LINE - 2º SEMESTRE DE 2022 são definidas em conformidade com a modalidade de
acesso, conforme item 1.1. deste Edital, a seguir discriminadas:
4.1.1. Modalidade I – Seleção por prova on-line: R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
4.1.2. Modalidade II – Seleção pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem):
R$ 50,00 (cinquenta reais).
4.2. O pagamento deverá ser feito por meio de boleto bancário, impresso pelo(a)
candidato(a), no ato da inscrição, ou, ainda, por cartão de crédito ou débito.

5. DO CRONOGRAMA
5.1. As convocações para matrículas serão realizadas em duas etapas: a 1ª etapa é
composta por três chamadas regulares para 1ª opção de curso/turno e para 2ª opção
de turno (apenas para o curso de Direito, que oferece vagas em mais de um turno),
conforme item 3.5 deste Edital e regras consignadas no Manual do(a) Candidato(a); a
2ª etapa é composta por chamadas extraordinárias para preenchimento de vagas ainda
não ocupadas em cursos/turnos.
5.2. O Calendário, disponível no Manual do(a) Candidato(a), apresenta todas as datas,
atividades e procedimentos previstos para este processo seletivo. As principais datas
são apresentadas no quadro a seguir:
DATA

de 04 a 31 de maio de
2022, às 23h 59 min
(horário de Brasília)

ATIVIDADE

PROCEDIMENTOS

INSCRIÇÃO

Acessar
www.nucvest.com.br,
preencher a ficha de inscrição,
efetuar o pagamento no valor de R$
180,00 (cento e oitenta reais) –
Modalidade I – Prova On-Line; e/ou
no valor de R$ 50,00 (cinquenta
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reais) – Modalidade II – Enem.
Demais
procedimentos
estabelecidos nos itens 3 e 4, deste
Edital.
01 a 08 de junho de
2022

INSTALAÇÃO DO
NAVEGADOR SEGURO E
TESTE DE
COMPATIBILIDADES (*)

Acessar www.nucvest.com.br

01 a 08 de junho de REALIZAÇÃO DE SIMULADO
Acessar www.nucvest.com.br
2022
(*)
12 de junho de 2022,
das 9h30 às 12h

PROVA VESTIBULAR
ON-LINE (*)

Acessar www.nucvest.com.br

24 de junho de 2022

1ª CHAMADA e
RESULTADOS

Acessar www.nucvest.com.br

27 e 29 de junho de
2022

1ª CHAMADA MATRÍCULAS

05 de julho de 2022

2ª CHAMADA

As matrículas serão realizadas on-line e os
procedimentos serão informados no site do
NUCVEST, junto com a divulgação da
chamada.
Acessar www.nucvest.com.br
As matrículas serão realizadas on-line e os
procedimentos serão informados no site do
NUCVEST, junto com a divulgação da
chamada.

06 e 07 de julho de
2022

2ª CHAMADA MATRÍCULAS

12 de julho de 2022

3ª CHAMADA

Acessar www.nucvest.com.br

3ª CHAMADA MATRÍCULAS

As matrículas serão realizadas online e os procedimentos serão
informados no site do NUCVEST,
junto com a divulgação da
chamada.

13 e 14 de julho de
2022

INSCRIÇÃO NA LISTA DE
ESPERA para a Opção
O procedimento de inscrição será
18 a 21 de julho de
informado no site do NUCVEST
Original e INSCRIÇÃO PARA
2022
VAGAS REMANESCENTES Acessar www.nucvest.com.br
para nova opção de curso
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26 de julho de 2022

27 e 28 de julho de
2022

02 de agosto de 2022

03 e 04 de agosto de
2022

1ª CHAMADA
EXTRAORDINÁRIA – Lista
de Espera e Vagas
Remanescentes

Acessar www.nucvest.com.br

1ª CHAMADA
EXTRAORDINÁRIA –
Matrícula por Lista de
Espera e Vagas
Remanescentes

O procedimento de matrícula será
informado no site do NUCVEST,
junto com a divulgação da
chamada.

2ª CHAMADA
EXTRAORDINÁRIA - Lista de
Espera e Vagas
Remanescentes

Acessar www.nucvest.com.br

2ª CHAMADA
EXTRAORDINÁRIA –
Matrícula por Lista de
Espera e Vagas
Remanescentes

O procedimento de matrícula será
informado no site do NUCVEST,
junto com a divulgação da
chamada.

(*) Apenas para candidatos(as) que optaram pela modalidade de acesso I
6. DAS PROVAS
6.1. Para o(a)s candidato(a)s inscritos na modalidade I, conforme item 1 deste Edital, as
provas serão realizadas on-line, no dia 12 de junho de 2022, das 09:30 às 12:00 horas,
com duração total de 2,5 (duas horas e meia), em um único bloco de provas, conforme
as regras contidas no Manual do(a) Candidato(a).
6.2. O(A) candidato(a) deverá providenciar os recursos necessários para realização das
provas, devendo dispor de computador (desktop ou notebook) com câmera e
microfone (ambos funcionando perfeitamente). Será necessária a instalação de um
navegador seguro, que exige o sistema operacional Windows (versão 7 ou posterior).
Equipamentos Apple (MacOs), bem como outros que utilizem o sistema operacional
Linux não serão permitidos por incompatibilidade técnica com a plataforma digital. Não
será permitida a realização da prova por equipamentos móveis de qualquer tipo
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(celulares, smartfones, tablets, ou qualquer outro). Softwares como antivírus e firewall,
que impeçam o acesso exclusivo do navegador seguro ao computador deverão ser
desativados no período de realização da prova, a fim de evitar problemas de
compatibilidade entre o navegador seguro e o software do equipamento do(a)
candidato(a). Caso o(a) candidato(a) já possua o Navegador Seguro (MSB) instalado em
sua máquina, é necessária a desinstalação e reinstalação do programa, em função de
atualizações no sistema em função de atualizações do navegador seguro utilizado no
processo seletivo anterior.
6.3. A prova on-line ocorrerá com monitoramento remoto, via webcam em que o(a)
candidato(a) poderá ser acompanhado(a) ao vivo pelo fiscal, por meio de vídeo
(câmera) e áudio (microfone). Toda a prova será gravada em áudio e vídeo, e somado
a isso, a tela do computador também será monitorada, simultaneamente. Caso seja
necessário, o fiscal poderá solicitar ao(à) candidato(a) a movimentação de seu
notebook ou webcam em 360 graus, possibilitando ao fiscal a visualização do ambiente
de prova.
6.4. O(A) candidato(a) deverá acessar a plataforma digital a partir das 09h00 e realizar o seu
login. O(a) candidato(a) permanecerá em sala de espera até o início das provas às 9h30.
A prova terá 150 (cento e cinquenta) minutos de duração, calculados pela plataforma
digital.
6.5. Não será admitido o acesso à plataforma digital após às 09h29, sendo certo que o(a)s
candidato(a)s que não efetuarem acesso no horário previsto no item anterior, 6.4., não
poderão realizar a prova e estarão excluídos deste processo seletivo.
6.6. As condições de realização das provas pelo(a)s candidato(a)s com deficiência física,
auditiva, visual, intelectual ou outra condição que exija recursos específicos para
realizar a prova estão definidas no Manual do(a) Candidato(a).
6.7. As provas, quantidades de questões, formato, duração de cada prova, pesos - conforme
o curso - e classificação dos candidatos estão descritas no Manual do(a) Candidato(a).
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6.8. A inscrição do(a) candidato(a) neste processo seletivo pressupõe sua aceitação em
relação às condições técnicas para realização das provas on-line, bem como das normas
especificadas no Manual do(a) Candidato(a) e neste Edital.
7. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE DO(AS)
CANDIDATOS(AS),
7.1. Os critérios de classificação, desclassificação e desempate do(as)) candidato(as) estão
especificados no Manual do(a) Candidato(a).
8. DA CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA
8.1. A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo somente considerará oficial e válida a
relação de candidato(a)s classificado(a)s e convocado(a)s divulgada na página
http://www.nucvest.com.br, condição que se aplica a todas as chamadas.
8.2. O processo seletivo previsto neste Edital é válido apenas para o 2º semestre de 2022.
8.3. É condição para a efetivação da matrícula inicial que o(a) candidato(a) tenha sido
classificado(a) e convocado(a) neste Processo Seletivo em consonância com este Edital
e com o Manual do(a) Candidato(a).
8.4. Demais

informações

referentes

às

chamadas,

documentos

necessários

e

procedimentos de matrícula deverão ser obtidas no Manual do(a) Candidato(a) e no
site http://www.nucvest.com.br
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Não há, em nenhuma hipótese, a possibilidade de trancamento da matrícula inicial.
9.2. Ao final das inscrições para o presente PROCESSO SELETIVO DE INVERNO – ENEM e
VESTIBULAR ON-LINE - 2º SEMESTRE DE 2022, a PUC-SP reserva-se o direito de
suspender o oferecimento de curso que apresentar número de inscrito(a)s considerado
insuficiente. O número mínimo de matriculado(a)s para o funcionamento de turmas
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corresponderá a 20 (vinte) aluno(a)s pagantes para os cursos ministrados em turno
único e 25 (vinte e cinco) aluno(a)s pagantes para os cursos ministrados em dois turnos.
9.3. As turmas que não atingirem o número mínimo de aluno(a)s, conforme estabelecido
neste instrumento, não serão viabilizadas, observando-se os seguintes casos:
INSCRIÇÃO - Após o encerramento das inscrições, nos casos em que o número de
inscrito(a)s for menor que o mínimo estabelecido para a abertura de turma, o(a)
candidato(a) poderá optar pela inscrição em outro turno ou curso ou, caso não tenha
interesse, será devolvido o valor da taxa de inscrição. MATRÍCULA - a) após o
encerramento da 1a chamada de aprovado(a)s no Processo Seletivo, quando o número
de aluno(a)s matriculado(a)s for inferior ao mínimo previsto para funcionamento da
turma e não houver candidato(a)s para a 2a chamada; b) após o encerramento da 2a
chamada, quando o número de aluno(a)s matriculado(a)s for inferior ao mínimo
previsto para funcionamento da turma e não houver candidato(a)s para novas
convocações. c) nas hipóteses previstas nos itens "a" e "b", o aluno(a) matriculado(a)
poderá reoptar por outro turno ou curso oferecido, desde que a sua classificação geral
permita, ou poderá obter a devolução do valor da taxa de inscrição do Vestibular e do
pagamento da mensalidade.
9.4. O processo seletivo para os cursos da PUC-SP tem validade semestral e as turmas são
compostas de acordo com o número de vagas oferecidas. Todas as normas relativas ao
PROCESSO SELETIVO DE INVERNO – ENEM e VESTIBULAR ON-LINE - 2º SEMESTRE DE
2022, constam do Manual do(a) Candidato(a) que poderá ser acessado em
www.nucvest.com.br enquanto durar o processo.
9.5.

A inscrição do(a) candidato(a) neste processo seletivo pressupõe sua aceitação em
relação às condições técnicas para realização das provas on-line, bem como das
normas especificadas no Manual do(a) Candidato(a) e neste Edital.

9.6.

O(A) candidato(a) inscrito na modalidade I, conforme item 1 deste Edital, deve
observar integralmente o Manual do(a) Candidato(a), no qual estão descritas as
especificações técnicas do processo e da plataforma on-line, seu modo de operação
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e validação de protocolos. Assim, deve se certificar, de forma antecipada, que seu
equipamento, hardware, software e browser atendem aos requisitos da plataforma
em que ocorrerá o processo seletivo.
9.7. O(A) candidato(a) inscrito(a) no PROCESSO SELETIVO DE INVERNO – ENEM e
VESTIBULAR ON-LINE - 2º SEMESTRE DE 2022 - autoriza, exclusivamente para fins de
publicação das listas de convocação, a divulgação de seu nome completo, número de
inscrição e ordem de classificação no site da PUC-SP e do NUCVEST. As informações
ficarão disponíveis pelo prazo máximo de 15 dias após a finalização de todos os
procedimentos do certame, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados
- LGPD (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).
Maiores detalhes sobre o tratamento de dados pessoais constam na política de
privacidade

publicada

no

seguinte

endereço

https://www5.pucsp.br/fundasp/downloads/politica_privacidade_vestibular.pdf,

e

disponível, também, no formulário de inscrição e na página do processo seletivo.
9.8.

Aos horários determinados neste Edital aplica-se a hora oficial de Brasília.

9.9. O presente Edital passa a vigorar a partir da data da sua publicação no site da
Universidade.
São Paulo, 04 de maio de 2022

Profa. Dra. Maria Amalia Pie Abib Andery
Reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP
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ANEXO I - CURSOS E VAGAS –
PROCESSO SELETIVO DE INVERNO – ENEM E VESTIBULAR ON-LINE - 2º SEMESTRE DE 2022
(Modalidade 1 – prova on-line/ Modalidade 2 – nota do ENEM)

FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
CAMPUS: CONSOLAÇÃO - RUA MARQUÊS DE PARANAGUÁ, 111
VAGAS/
DURAÇÃO
RECONHECIMENTO
MODALIDADE
CURSO
TURNO
EM ANOS
DO MEC
MOD 1 MOD 2
Deliberação CONSUN
Design - Linha de Formação:
12/16, de 29/12/2016,
Design de Interação –
Mat.
08
07
3
publicada em
Bacharelado
30/12/2016
TOTAL DE VAGAS
15 (*)
(*) Complementação de vagas – ingresso em turmas em funcionamento
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS
CAMPUS: MONTE ALEGRE - RUA MONTE ALEGRE, 984
VAGAS/
DURAÇÃO
RECONHECIMENTO
MODALIDADE
CURSO
TURNO
EM ANOS
DO MEC
MOD 1 MOD 2
Relações Internacionais –
Portaria 209 de
Vesp.
25
25
4
Bacharelado
25/06/2020
TOTAL DE VAGAS
50

FACULDADE DE DIREITO
CAMPUS: MONTE ALEGRE - RUA MONTE ALEGRE, 984
VAGAS/
DURAÇÃO RECONHECIMENTO
MODALIDADE
CURSO
TURNO
EM ANOS
DO MEC
MOD 1 MOD 2
Direito – Bacharelado
Mat.
60
60
Portaria 209
5
Direito – Bacharelado
Not.
20
20
de 25/06/2020
TOTAL DE VAGAS
160
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FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTÁBEIS E ATUARIAIS
CAMPUS: MONTE ALEGRE - RUA MONTE ALEGRE, 984
VAGAS/
DURAÇÃO RECONHECIMENTO
MODALIDADE
CURSO
TURNO
EM ANOS
DO MEC
MOD 1 MOD 2
Portaria 948 de
Administração - Bacharelado
Mat*
25
25
4
30/08/2021
Ciências Econômicas –
4½
Portaria 948 de
Mat.
25
25
Bacharelado
30/08/2021
TOTAL DE VAGAS
100
* Matutino: 1º e 2º anos  Noturno: 3º e 4º anos
FACULDADE DE FILOSOFIA, COMUNICAÇÃO, LETRAS E ARTES
CAMPUS: MONTE ALEGRE - RUA MONTE ALEGRE, 984
VAGAS/
DURAÇÃO RECONHECIMENTO
MODALIDADE
CURSO
TURNO
EM ANOS
DO MEC
MOD 1 MOD 2
Portaria 948 de
Jornalismo – Bacharelado
Vesp.(*)
25
25
4
30/08/2021
TOTAL DE VAGAS
50
* Vespertino: 1º e 2º anos (13h30 às 17h55) - Noturno: 3º e 4º anos
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