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Como entrar na faculdade?  



Vestibular 
Esse processo seletivo consiste em 
uma prova na qual os vestibulandos 
que obtém maior pontuação ficam 
com a vaga.  

O tipo de prova depende da 
instituição que a aplicará. Algumas 
dividem o vestibular em fases, 
sendo a primeira eliminatória com 
perguntas múltipla escolha. A 
segunda é discursiva para testar se o 
estudante é claro em suas 
explanações.  

Além disso, todas as universidades 
cobram a realização de uma redação 
em alguma das fases de seus 
processos. 



Formas de ingresso na faculdade  
sem vestibular: 

Programas de avaliação seriada ou continuada 
Nesta modalidade de seleção, o candidato é 
avaliado três vezes no Ensino Médio, uma prova a 
cada ano.  

O curso superior a ser seguido é escolhido antes 
da última prova. É feita uma média das 3 notas e 
as vagas são distribuídas de acordo com a 
classificação dos candidatos.  

É o caso, por exemplo, de instituições como 
a Universidade de Brasília (UnB), Universidade 
Federal de Lavras (Ufla) e da Universidade de 
Pernambuco (UPE). 

https://querobolsa.com.br/revista/medicina-veterinaria-na-unb
https://querobolsa.com.br/sisu/notas-de-corte/faculdades/universidade-federal-de-lavras
https://querobolsa.com.br/sisu/notas-de-corte/faculdades/universidade-federal-de-lavras
https://querobolsa.com.br/sisu/notas-de-corte/faculdades/universidade-federal-de-lavras
https://querobolsa.com.br/sisu/notas-de-corte/faculdades/universidade-federal-de-lavras
https://querobolsa.com.br/upe-universidade-de-pernambuco
https://querobolsa.com.br/upe-universidade-de-pernambuco
https://querobolsa.com.br/upe-universidade-de-pernambuco


Formas de ingresso na faculdade  
sem vestibular: 

Histórico escolar 
Algumas instituições de Ensino Superior 
permitem o ingresso dos candidatos via 
análise do histórico escolar durante o 
Ensino Médio.  

É o caso da Universidade do Vale do 
Itajaí (Univali), que classifica os 
candidatos por meio das notas do 
Ensino Médio e do currículo 
profissional. 

 

https://querobolsa.com.br/univali-universidade-do-vale-do-itajai
https://querobolsa.com.br/univali-universidade-do-vale-do-itajai
https://querobolsa.com.br/univali-universidade-do-vale-do-itajai
https://querobolsa.com.br/univali-universidade-do-vale-do-itajai


Formas de ingresso na faculdade  
sem vestibular: 

Sisu 
Por meio do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) é possível entrar 
em faculdades públicas de todo o 
Brasil sem passar pelo vestibular. O 
sistema utiliza a nota do Enem para 
classificar os candidatos e distribui-
los nas vagas disponíveis na 
instituição escolhida pelo aluno. 
Muitas faculdades públicas 
limitaram o acesso apenas ao Sisu, 
eliminando os exames vestibulares 
de seus calendários. 

 

https://querobolsa.com.br/sisu/
https://querobolsa.com.br/enem/


Formas de ingresso na faculdade  
sem vestibular: 

Enem 
Além de permitir o cadastro no Sisu, fazendo a prova do Enem você 
pode se livrar de muitos vestibulares em faculdades particulares 
também.  

Muitas usam a nota do Sisu dos candidatos como uma das opções para 
autorizar o ingresso dos alunos. Algumas ainda oferecem bons 
descontos para aqueles candidatos que mandarem muito bem no 
Enem. 

 



Formas de ingresso na faculdade  
sem vestibular: 

Prova agendada 
Muitas faculdades privadas optam por oferecer aos candidatos essa 
opção. Nesse modo de entrada, o candidato preenche um cadastro e 
agenda um dia para ir até a instituição de ensino para fazer uma 
prova.  Em função do desempenho e se houver vaga, o estudante já 
pode fazer a matrícula. 



Formas de ingresso na faculdade  
sem vestibular: 

Prova eletrônica 

Nessa modalidade o estudante 
comparece até o campus e realiza a 
prova em um laboratório de 
informática. A vantagem desse tipo de 
seleção é que no dia seguinte o 
resultado já é divulgado. 



Formas de ingresso na faculdade  
sem vestibular: 

Entrevista 
Bastante comum nos Estados Unidos, essa forma de ingresso é 
geralmente associada a alguma outra forma de avaliação, que pode 
ser, inclusive, a nota no Enem, uma redação e/ou a avaliação do 
histórico escolar do candidato. 

 



Formas de ingresso na faculdade  
sem vestibular: 

Provas de habilidade específica 
Dependendo do curso escolhido, os vestibulandos são submetidos a 
uma prova específica para verificar se ele está apto para ganhar a vaga. 
Para o curso de Arquitetura, por exemplo, é preciso mostrar 
habilidades em desenho, já em Educação Física o aluno passa por 
testes físicos. O aluno que deseja uma vaga no curso de Música 
também tem que realizar esse tipo de teste. 



 



Como escolher uma faculdade?  

1. Onde fica e o que a infraestrutura 
oferece? 

2. O que os alunos acham? 

3. O que o mercado de trabalho acha?  

Procure saber se a instituição tem algum 
programa de inclusão de alunos no 
mercado de trabalho e/ou se promove 
eventos em parceria com empresas para 
apresentar a faculdade e seus alunos, a 
fim de estreitar relacionamento e 
construir networking. 

 

 

 



Como escolher uma faculdade?  

4. Como é a reputação acadêmica da faculdade? 

 

• Conceito Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), 
que avalia as notas das pessoas de uma determinada faculdade que 
se graduaram em um determinado curso para verificar seu 
rendimento em relação ao conteúdo que a instituição se propôs a 
oferecer. Ou seja, o indicador mostra os cursos que formam 
profissionais melhor preparados .  

 

 



Como escolher uma faculdade?  

4. Como é a reputação acadêmica da faculdade? 

CPC (Conceito Preliminar de Curso), que avalia não só o desempenho 
dos estudantes, mas também do corpo docente, a infraestrutura, os 
recursos didático-pedagógicos e os demais insumos que a universidade 
oferece. 

 



Como escolher uma faculdade?  

5. O que eu preciso para entrar? 

 

6. Custo? 

Muitas faculdades da rede particular de ensino superior fazem parte 
do Programa Universidade para Todos (Prouni), por meio do qual os 
alunos podem conseguir bolsas de estudo de acordo com a renda 
familiar e seu desempenho no Enem. Outras oferecem programas de 
financiamento particulares ou por meio do governo, como o Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies). 



Programa Universidade para Todos - Prouni 
Programa do Ministério da Educação, criado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 
2005, que concede bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições 
privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação 
específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. 
 

Requisitos para ser bolsista do Prouni 
Não possuir diploma de curso superior e atender a pelo menos uma das condições 
abaixo: 
- ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública; 
- ter cursado o ensino médio completo em escola da rede privada, na condição de 
bolsista integral da própria escola; 
- ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente 
em escola da rede privada, na condição de bolsista integral da própria escola privada; 
- ser pessoa com deficiência. 
 

Tipos de bolsas do Prouni 
Bolsa integral - para estudantes que possuam renda familiar bruta mensal, por 
pessoa, de até um salário mínimo e meio. 
Bolsa parcial de 50% - para estudantes que possuam renda familiar bruta mensal, por 
pessoa, de até três salários mínimos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11096.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11096.htm


O Fies é um programa do Governo Federal, gerenciado pelo Ministério da Educação, que 
tem como principal objetivo conceder crédito para que estudantes universitários paguem 
as mensalidades de seus cursos de graduação. 
 

O principal critério para participar do processo seletivo do Fies 2017 é que o estudante 
participe ou tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e que tenha 
obtido uma nota superior a 450 pontos nas provas de conhecimentos e não tenha obtido 
nota 0 na redação. A seleção é baseada na nota final que o estudante conseguiu no exame. 
 

Cada estudante poderá receber até R$ 5 mil por mês para pagar a mensalidade do curso. 
 

O Fies 2017 terá três tipos de contrato.  

1. Renda familiar per capita de até 3 salários-mínimos; sem cobrança de juros anuais;  

2. Renda familiar até 5 salários mínimos; juros de 3%. Exclusivo para estudantes das regiões 
norte, nordeste e centro-oeste; 

3. Renda familiar até 5 salários mínimos; juros 6,5%. Válido demais estudantes.   

O estudante que contratar o financiamento terá o valor da parcela descontado diretamente 
no salário assim que conseguir um emprego. 

 

https://www.facebook.com/fies2017  

http://sisfies.mec.gov.br/  

https://www.facebook.com/fies2017
https://www.facebook.com/fies2017
http://sisfies.mec.gov.br/
http://sisfies.mec.gov.br/


 





Como escolher uma faculdade? 

http://buscafaculdade.com/  

http://buscafaculdade.com/
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