Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
EDITAL 02/2020, de 11 de maio de 2020
INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PUC-SP INVERNO 2020
2o SEMESTRE
Campi: Consolação e Monte Alegre

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mantida pela Fundação São Paulo, no uso
de suas atribuições estatutárias e regimentais,







Considerando as determinações e recomendações das autoridades governamentais e
de Saúde do Estado de São Paulo, referentes à pandemia de COVID-19, que resultaram
no fechamento de todos os campi da PUC-SP a partir de 24/03/2020, com a
manutenção, no formato remoto, das atividades administrativas essenciais e das
atividades acadêmicas enquanto perdurarem as restrições de atividades presenciais;
Considerando as providências necessárias para a realização do processo seletivo de
inverno- 2020;
Considerando o que prevê a Portaria Normativa nº 40/2007 do Ministro da Educação,
republicada em 2010;
Considerando a importância de privilegiar as políticas públicas para garantir o acesso
à educação e formação de jovens, nos termos do Plano Nacional de Educação;
Reconhecendo a relevância e pertinência da proposta de avaliação realizada por meio
do ENEM, que garante a participação democrática de alunos para o acesso ao ensino
superior,

faz saber aos interessados que as inscrições para o PROCESSO SELETIVO PUC-SP INVERNO
2020 - para os cursos de graduação da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO
PAULO - serão realizadas no período de 12 de maio a 24 de junho de 2020.
A forma de acesso será a utilização da nota do ENEM 2018 ou 2019.
Os cursos, períodos, vagas e duração, assim como os dados relacionados ao
reconhecimento/autorização dos mesmos e demais informações sobre o Processo
Seletivo, estão indicados nos quadros a seguir:
1.

DOS CURSOS, PERÍODOS e VAGAS

1.1

CAMPUS CONSOLAÇÃO: Rua Marques de Paranaguá,111
Número de vagas
Faculdade

Curso

Turno
M

Faculdade de
Ciências Exatas e
Tecnológicas

DESIGN-LINHA
DE FORMAÇÃO:
DESIGN DE
INTERAÇÃO
ENGENHARIA
DE PRODUÇÃO

V

N

15

15

Duração
em
anos

Número e data de
Autorização /
Reconhecimento do MEC

3

Deliberação CONSUN
nº 12 de 29/12/2016

5

Portaria MEC 919 de
27/12/2018

M Matutino V Vespertino N Noturno
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1.2 CAMPUS MONTE ALEGRE: Rua Monte Alegre, 984
Número de vagas
Faculdade

Curso

Turno
M

V

N

Duração
em
anos

Número e data de
Reconhecimento do MEC

ADMINISTRAÇÃO

50

4

Portaria MEC 737 de
30/12/2013

CIÊNCIAS
ECONÔMICAS

50

4,5

Portaria MEC 271 de
03/04/2017

Faculdade de Direito

DIREITO

80

5

Portaria MEC 419 de
08/05/2017

Faculdade de Filosofia,
Comunicação, Letras e
Artes

JORNALISMO

50

4

Portaria MEC 931 de
24/08/2017

Faculdade de Ciências
Sociais

RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

50

4

Portaria MEC 271 de
03/04/2017

Faculdade de Economia,
Administração,
Contabilidade e Atuária

40

M Matutino V Vespertino N Noturno

1.3 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 PUC-SP INVERNO 2020, constam do manual do candidato que
poderá ser acessado em www.nucvest.com.br enquanto durar o processo.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições para o PROCESSO SELETIVO PUC-SP INVERNO 2020, deverão ser
realizadas exclusivamente por meio da página eletrônica http://www.nucvest.com.br/ ,
no período de 12 de maio a 24 de junho de 2020, até 23h59min (horário de Brasília),
preenchendo o formulário correspondente e indicando o Boletim Individual de Resultado
do ENEM 2018 ou 2019. O candidato poderá optar por usar a melhor nota do ENEM de
2018 ou 2019.
2.2 Na inscrição o candidato escolherá curso e turno, dentre aqueles que constam dos
quadros apresentados nos itens 1.1 e 1.2 deste Edital.
2.3 A inscrição para o processo seletivo prevê apenas uma opção de curso. O candidato
poderá reoptar por outro curso, desde que exista vaga remanescente e sua classificação
permita, devendo aguardar convocação que ocorrerá durante o período de matrícula.
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2.4 O PROCESSO SELETIVO PUC-SP INVERNO 2020, objeto deste Edital, utilizará o
desempenho do ENEM 2018 ou 2019 para classificação dos candidatos. Caso haja
empate nas notas finais, serão considerados os critérios abaixo, na seguinte ordem:
1.
Nota da redação;
2.
Nota da prova objetiva;
3.
Data de inscrição no processo;
4.
Maior idade, considerando dia, mês e ano de nascimento.
2.5 A inscrição para o PROCESSO SELETIVO PUC-SP INVERNO 2020, configura-se mediante
o pagamento da taxa de inscrição, por meio do boleto bancário ou cartão de crédito. A
ausência de comprovação do pagamento invalida a inscrição.
2.6 Em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa paga, exceto para o atendimento ao
disposto no item 8.3 deste Edital.
2.7 Após a inscrição não será permitida alteração do curso escolhido.
2.8 A inscrição configura o conhecimento e a aceitação de todas as normas e instruções
estabelecidas no presente Edital, disponibilizado on line no ato da inscrição.
3. DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1 A taxa de inscrição para o PROCESSO SELETIVO PUC-SP INVERNO 2020, será de R$
30,00 (trinta reais) e deverá ser paga por meio de boleto bancário, gerado no ato da
inscrição, ou cartão de crédito.
4. DO CRONOGRAMA
DATA

ATIVIDADE

PROCEDIMENTO

de 12 de maio a 24
de junho de 2020,
às 23h59 min
(horário de Brasília)

INSCRIÇÃO

Acessar www.nucvest.com.br, preencher a ficha
de inscrição, efetuar o pagamento do boleto
bancário no valor de R$ 30,00 (trinta reais)

03 de julho de 2020

RESULTADOS
e 1ª CHAMADA

Acessar www.nucvest.com.br

06 a 08 de julho de
2020

1ª CHAMADA –
Período de
Matrícula

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

14 de julho de 2020

2ª CHAMADA

Acessar www.nucvest.com.br

15 e 16 de julho de
2020

2ª CHAMADA –
Período de
Matrícula

O procedimento de matrícula será informado no
site do NUCVEST, junto com a divulgação da
chamada.
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17 a 20 de julho de
2020

Período de
Confirmação de
Interesse na Lista
de Espera

22 de julho de 2020

3ª CHAMADA

Acessar www.nucvest.com.br

23 e 24 de julho de
2020

3ª CHAMADA –
Período de
Matrícula por
confirmação de
interesse

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

28 de julho de 2020

4ª CHAMADA

Acessar www.nucvest.com.br

29 e 30 de julho de
2020

4ª CHAMADA –
Período de
Matrícula por
confirmação de
interesse

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

5ª CHAMADA

Acessar www.nucvest.com.br

5ª CHAMADA –
Período de
Matrícula por
confirmação de
interesse

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

04 de agosto de
2020
05 e 06 de agosto
de 2020

Acessar www.nucvest.com.br

5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
5.1 Serão desclassificados os candidatos que obtiveram nota inferior a 500 pontos na
redação do ENEM.
5.2. O candidato será classificado pela ordem decrescente de pontuação média do ENEM,
observando o limite mínimo de 450 pontos.
6. DA CONVOCAÇAO PARA A MATRÍCULA
6.1 A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo somente considerará oficial e válida
a relação de candidatos classificados e convocados divulgada na página:
http://www.nucvest.com.br.
7. DA MATRÍCULA INICIAL
7.1 O PROCESSO SELETIVO PUC-SP INVERNO 2020, só terá validade para o período letivo
para o qual tenha sido realizado.
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7.2 É condição de matrícula inicial o candidato ter sido classificado e convocado neste
Processo Seletivo.
7.3 O candidato menor de 18 anos deverá ser representado pelos pais, tutores legais ou
procurador legal para efetivação da matrícula inicial.
7.4 São documentos necessários para a matrícula:


Cédula de Identidade: São considerados documentos de identidade: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);
passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público;
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como
identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo
com foto);



CPF do candidato;



Certificado de conclusão de Ensino Médio ou Equivalente;



Comprovante de Residência (conta de luz, conta de telefone, extrato bancário mensal
contendo CEP);



Histórico Escolar do Ensino Médio;



Requerimento de Matrícula;



Contrato de prestação de serviços educacionais assinado;



Comprovante de pagamento de matrícula.

7.5 A matrícula será realizada no período indicado no item 4. O procedimento de
matrícula será informado, junto com a divulgação da chamada, no site do NUCVEST
www.nucvest.com.br.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 Não há, em nenhuma hipótese, a possibilidade de trancamento da matrícula inicial.
8.2 Ao final das inscrições para do PROCESSO SELETIVO PUC-SP INVERNO 2020, a PUC-SP
reserva-se o direito de suspender o oferecimento de curso que apresentar número
de inscritos considerado insuficiente. O número mínimo de matriculados para o
funcionamento de turmas corresponderá a 20 (vinte) alunos pagantes para os cursos
Administração, Ciências Econômicas, Direito, Jornalismo e Relações Internacionais.
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8.3 As turmas que não atingirem o número mínimo de alunos, 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
inscritos for menor que o mínimo estabelecido para a abertura de turma, a taxa de
inscrição será devolvida ao candidato ou o candidato poderá optar pela inscrição em
outro turno ou curso. MATRÍCULA - a) após o encerramento da 1a chamada de
aprovados no Processo Seletivo, quando o número de alunos matriculados for
inferior ao mínimo previsto para funcionamento da turma e não houver candidatos
para a 2a chamada; b) após o encerramento da 2a chamada, quando o número de
alunos matriculados for inferior ao mínimo previsto para funcionamento da turma e
não houver candidatos para novas convocações. Nas hipóteses previstas nos itens "a"
e "b", o aluno matriculado 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 Processo Seletivo e do pagamento da mensalidade.
8.4 O presente Edital passa a vigorar a partir da data da sua publicação no site do NucVest
- www.nucvest.com.br.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
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