VESTIBULAR 2021 – VAGAS – 2º semestre
Graduação

Duração
(anos)

Período

Vagas

Administração

Bacharelado

4

Noturno

30

Artes

Licenciatura

4

Noturno

20

Ciência da Computação

Bacharelado

4

Noturno

25

Ciências Contábeis

Bacharelado

4

Noturno

30

Design de Moda

Tecnológico

2

Noturno

20

Engenharia Agronômica

Bacharelado

5

Noturno

37

Engenharia Civil

Bacharelado

5

Noturno

25

Engenharia de Produção

Bacharelado

5

Noturno

25

Engenharia Elétrica

Bacharelado

5

Noturno

29

Engenharia Mecânica

Bacharelado

5

Noturno

23

Engenharia Química

Bacharelado

5

Noturno

30

História

Licenciatura

4

Noturno

26

Jogos Digitais

Tecnológico

2

Noturno

30

Jornalismo

Bacharelado

4

Noturno

15

Licenciatura

4

Noturno

30

Bacharelado

3

Noturno

20

Licenciatura

4

Noturno

30

Bacharelado

3

Noturno

30

Cursos

Letras-Português e
Inglês
Letras-Tradutor
Pedagogia
Relações Internacionais

Ato Regulatório
Renovação de Reconhecimento - Portaria
MEC - N.º 205 de 25/06/2020
Autorização – Parecer CONSEPE – nº
008/16 de 17/06/2016
Renovação de Reconhecimento - Portaria
MEC - N.º 920 de 27/12/2018
Renovação de Reconhecimento - Portaria
MEC - N.º 205 de 25/06/2020
Renovação de Reconhecimento - Portaria
MEC - N.º 205 de 25/06/2020
Renovação de Reconhecimento - Portaria
MEC - N.º 136 de 01/03/2018
Renovação de Reconhecimento - Portaria
MEC - N.º 920 de 27/12/2018
Renovação de Reconhecimento - Portaria
MEC - N.º 920 de 27/12/2018
Autorização - Parecer CONSEPE - Nº
08/2014 de 10/06/2014
Autorização - Parecer CONSEPE - Nº 11/16
de 17/06/2016
Renovação de Reconhecimento - Portaria
MEC - N.º 920 de 27/12/2018
Renovação de Reconhecimento - Portaria
MEC - N.º 920 de 27/12/2018
Autorização – Resolução da Reitoria nº 02
de 04/02/2019
Renovação de Reconhecimento - Portaria
MEC - N.º 205 de 25/06/2020
Renovação de Reconhecimento - Portaria
MEC - N.º 920 de 27/12/2018
Renovação de Reconhecimento - Portaria
MEC - N.º 286 de 21/12/2012
Renovação de Reconhecimento - Portaria
MEC - N.º 920 de 27/12/2018
Renovação de Reconhecimento - Portaria
MEC - N.º 205 de 25/06/2020

• A Instituição se reserva o direito de não oferecer cursos cujo número de
candidatos não atinja o número de vagas oferecidas.
• Os cursos noturnos poderão ter aulas aos sábados ou em outros períodos
diurnos, considerada a necessidade de integralização curricular e dos Estágios.
INSCRIÇÃO
INÍCIO DAS INSCRIÇÔES: 15 de abril de 2021
Inscrições: Apenas pela internet https://unisagrado.edu.br/processo-seletivo/vestibular
Informações na Central de Atendimento:
•
•
•
•

WhatsApp: (14) 9-9606-0900
E-mail: atendimento@unisagrado.edu.br
Fone: (14) 2107-7000 (opção 11)
Atendimento Presencial: Rua Irmã Arminda, 10-50 – Jardim Brasil – CEP 17011-160
– Bauru/SP – Bloco B

Horário: De segunda-feira a sexta-feira – 9h às 21h
Sábado: 8h30min às 11h

Como medida de contenção da pandemia provocada pela COVID-19, o
UNISAGRADO não está atendendo presencialmente ao público e o
atendimento remoto é realizado das 09h às 17h, enquanto houver
restrições por decretos governamentais.

INVESTIMENTO
Valor: R$ 20,00 (vinte reais) – pagamento por meio de boleto bancário emitido no ato
da inscrição e pagável no sistema bancário, até a data do vencimento.
Obs.: As inscrições não pagas não serão confirmadas e o candidato não poderá
realizar as provas. Há possibilidade de reagendar a prova e imprimir um novo boleto
• Atenção
Não é permitido efetuar mais de uma inscrição. O candidato desclassificado poderá
prestar novo processo seletivo apenas para ingresso nos anos subsequentes.
Não haverá devolução da taxa de inscrição, mesmo que o candidato desista
antecipadamente.
A inveracidade de qualquer informação prestada ao Vestibular implicará cancelamento
da inscrição e desclassificação do candidato.
Em caso de aprovação no Vestibular, o candidato que não concluir o Ensino Médio
até antes da data de início das aulas no 2º semestre de 2021 não poderá efetuar a sua
matrícula regular nos cursos de graduação, conforme legislação vigente.

FORMAS DE SELEÇÃO
ENEM
Serão aceitas como forma de ingresso as notas do ENEM realizados a partir do ano de 2009,
desde que o candidato tenha realizado a redação e obtido nota maior que 0 (zero) nesse quesito.
Para efeitos de classificação, as notas do ENEM serão convertidas em uma escala de 0 (zero)
a 100 (cem), sendo que a nota da redação possui peso de 55% (cinquenta e cinco por cento) e
a média aritmética das demais áreas peso de 45% (quarenta e cinco por cento).
PROVA DIGITAL
Nessa modalidade, o candidato poderá realizar a prova por meio de um computador com acesso
à internet sem precisar comparecer ao UNISAGRADO.
Na ficha de inscrição, o candidato escolhe uma data para realizar a prova e recebe um e-mail
com o link, login e senha para acesso ao sistema de provas, após a confirmação da inscrição por
meio do pagamento do boleto.
PROVA PRESENCIAL AGENDADA
Nessa modalidade, o candidato escolhe uma data na ficha de inscrição para fazer a prova
presencialmente em um dos nossos laboratórios de informática, com acompanhamento de um
fiscal.
Esse formato de prova será liberado apenas após autorização dos órgãos governamentais para
o retorno presencial às aulas.
Conteúdo das provas: Redação, Língua Portuguesa, Literatura, Inglês, Geografia, História,
Matemática, Química, Física, Biologia e Conhecimentos Gerais (Filosofia, Sociologia e Artes).
Cada candidato terá acesso a uma prova diferente dos demais candidatos, porém a exigência
é de conhecimento em nível do Ensino Médio.
REGULAMENTO
• Observe a data e o horário da prova.
• Não será permitido atraso do candidato nasprovas presenciais.
• O candidato tem o prazo de 03 horas para fazer a prova.
• Nas provas presenciais, nenhum candidato poderá entregar o formulário de respostas,
nem deixar a sala antes de decorridos quarenta e cinco minutos do início da prova.
• Nas provas presenciais, o candidato deverá trazer consigo, no dia da prova:
a) documento de identidade com foto;
b) caneta esferográfica preta, lápis preto ou lapiseira, borracha;
• Não será permitido o uso de: máquinas calculadoras, telefones celulares ou qualquer
equipamento eletrônico durante a realização da prova.
• Será excluído do Vestibular o candidato que usar meios fraudulentos ou ilícitos na

inscrição ou na realização da prova ou tiver atitudes de indisciplina, independentemente de
sanções legais.
• Não haverá revisão ou vistas das provas.
CANDIDATO COM INCAPACIDADE FÍSICA
O candidato com incapacidade física deverá informar a sua condição na ficha de inscrição do
Vestibular, para que a IES possa facilitar-lhe a acessibilidade no espaço e/ou na execução da
prova.
PROGRAMA DAS PROVAS
História
História Geral
• Civilizações Clássicas.
• Mundo Medieval.
• Transformações econômicas, sociais,
Modernos.
• Era das Revoluções – século XVIII.
• Mundo em guerra.
• Período entre guerras.
• Mundo do pós-guerra.
• Mundo Globalizado e Neoliberal.

•
•
•
•
•
•
•
•

políticas,

cultural-religiosas

dos

Tempos

História do Brasil:
Estrutura econômica, social e política da colônia.
Movimentos Coloniais.
Fase da Monarquia: 1.º e 2.º Reinados.
Período Republicano: da fase oligárquica ao populismo.
Fase do Regime Militar.
Abertura e Redemocratização.
Décadas de 80 e 90.
Brasil atual.

Geografia
• A formação do espaço geográfico e as relações entre a sociedade, a natureza e o
pensamento geográfico.
• Os processos de urbanização contemporâneos, as questões de cidadania e os
problemas ambientais urbanos.
• A organização do espaço agrário, a produção agrícola e as questões políticas do campo,
a estrutura fundiária nacional e os problemas ambientais da zona rural.
• A revolução tecnológica e as características dos processos de produção industrial, redes
de distribuição, acumulação e de informação do mundo moderno.
• A geopolítica e a economia mundial do pós-guerra, a globalização e a fragmentação do
mundo atual.
• A natureza e a degradação do meio ambiente, as paisagens climatobotânicas e
geomorfológicas e a consequente interferência humana.

Redação
• Dissertação (elaboração).
Língua Portuguesa
• Coerência e coesão.
• Pontuação.
• Concordância Verbal.
• Concordância Nominal.
• Regência Verbal.
• Regência Nominal.
• Emprego de pronomes: relativos e demonstrativos.
• Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, sentido próprio e
sentido figurado, denotação e conotação).
• Ortografia.
Literatura
• Romantismo Brasileiro.
• Realismo Brasileiro.
• Modernismo Brasileiro.
Física
• Mecânica: cinemática, dinâmica e hidrostática.
• Termologia: termometria e calorimetria.
• Óptica: óptica geométrica e da visão.
• Ondulatória: noções gerais de onda e estudo matemático das ondas (equação
fundamental da ondulatória).
• Eletromagnetismo: eletrostática, eletrodinâmica e magnetismo.
Matemática
• Trigonometria no triângulo retângulo e funções trigonométricas.
• Álgebra: estudo das funções, sequências numéricas, juros e porcentagens, estatística
básica.
• Geometria Plana e Espacial.
• Resolução de problemas.
Química
• Química do Cotidiano.
• Conceitos Básicos de Química Geral, Inorgânica, Orgânica e Físico-Química.
Biologia
• Evolução dos seres vivos: fixismo versus evolucionismo; teorias de Lamarck e Darwin;
fontes de variabilidade genética; tipos de seleção; genética de populações; origens dos
grandes grupos.
• Citologia: histórico da citologia, conceitos básicos, estrutura e funcionamento de
organelas, DNA e RNA, divisão celular (mitose e meiose).
• Embriologia: conceitos básicos, desenvolvimento humano (fecundação, desenvolvimento

embrionário e fetal) e anexos embrionários.
• Genética: As leis de Mendel, interpretação de heredogramas, sistema sanguíneo ABO,
fator RH, Herança autossômica (recessiva e dominante) e ligada ao sexo, epistasia.
• Zoologia: aspectos estruturais, funcionais e evolutivos dos invertebrados e vertebrados.
• Botânica: morfologia, sistemática e fisiologia vegetal.
• Anatomia e Fisiologia Humana: estrutura e funcionamento dos órgãos e sistemas.
• Ecologia: cadeia alimentar, relações harmônicas e desarmônicas, estudos populacionais,
biomas, problemas ambientais e sustentabilidade.
Inglês
• Habilidades de leitura.
• Compreensão geral de diferentes tipos de texto com foco no descritivo.
• Reconhecimento de informações e vocabulário geral.
• Capacidade de análise e síntese de textos.
• Inferência e predição.
• Cognatos e falsos cognatos.
• Funções retóricas.
• Aspectos gramaticais: Reconhecimento de classes de palavras (artigo, gênero e número
do adjetivo e substantivo, pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos,
interrogativos e numerais); Tempos verbais simples e compostos.
Conhecimentos Gerais (Filosofia, Sociologia e Artes)/Atualidades
• Tópicos principais de Filosofia da Ciência.
• Filosofia da Arte.

RESULTADOS
DIVULGAÇÃO: Em até 5 (cinco) dias úteis após a realização do Vestibular no site
https://unisagrado.edu.br/processo-seletivo/vestibular.
NÚMERO DE QUESTÕES E PONTOS
PROVAS

Redação
Questões Objetivas
TOTAL

NOTA
10
30
40

PESO
55%
45%
100

FÓRMULA DO CÁLCULO DO TOTAL DE PONTOS:
Total de pontos = (nota de redação x 5,5) + (questões certas x 1,5)

TOTAL DE PONTOS
55
45
100

CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
• O total de pontos do candidato será a soma dos pontos obtidos nas provas de redação e
questões objetivas.
• O candidato será classificado na ordem decrescente dos pontos obtidos, conforme suas
opções.
• Será convocado, para o preenchimento de vagas oferecidas num curso, o candidato
classificado com maior número de pontos, na primeira opção para esse curso, até o
limite de vagas.
• No caso de não serem preenchidas as vagas oferecidas em determinado curso por
candidatos classificados na primeira (1.ª) opção, os candidatos da segunda (2.ª) e terceira
(3.ª) opções, que não tenham se matriculado no curso da sua primeira opção, serão
convocados.
• Se ocorrer empate, terá preferência o candidato que apresentar maior número de pontos
na ordem de classificação, conforme critérios abaixo:
1. º Critério: soma dos pontos das Questões Objetivas e da Redação.
2. º critério: conforme a área do curso escolhido em 1.a opção:

a) Exatas
i. Soma dos pontos nas questões de Física e Matemática.
ii. Soma dos pontos das questões de Biologia e Química.
iii. Soma dos pontos das questões de Geografia e História.
b) Saúde
i. Soma dos pontos das questões de Biologia e Química.
ii. Soma dos pontos das questões de Física e Matemática.
iii. Soma dos pontos das questões de Geografia e História.
c) Humanas e Ciências Sociais e Aplicadas
i. Soma dos pontos das questões de Geografia e História.
ii. Soma dos pontos das questões de Biologia e Química.
iii. Soma dos pontos das questões de Física e Matemática.
3. º critério: Maior pontuação na Redação.

Obs.: Se persistir o empate, quando para a última vaga oferecida para o curso, terão
direito à matrícula todos os que estiverem nesta situação.
DESCLASSIFICAÇÃO
•
•
•

Será desclassificado o candidato que obtiver nota zero na prova de Redação.
Perderá o direito à matrícula o candidato que não se apresentar para efetuá-la nos
prazos determinados, bem como aquele que não apresentar a documentação exigida.
A não comprovação da conclusão do Ensino Médio ou equivalente até a data
estipulada implica NULIDADE ABSOLUTA da classificação no Vestibular e dos
estudos do Ensino Superior realizados nessa condição.

MATRÍCULA DOS APROVADOS
O candidato aprovado receberá, por e-mail, as informações sobre os procedimentos e
prazos de matrícula.
DOCUMENTAÇÃO
Os candidatos convocados para a matrícula deverão apresentar na Central de
Atendimento, até a primeira semana de aula, os seguintes documentos originais para serem
digitalizados:
a)
b)
c)
d)

Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
RG (não é permitido substituição por CNH);
CPF;
Uma cópia do comprovante de residência (preferencialmente conta de luz, telefone
ou água).

O candidato que não apresentar a documentação solicitada terá sua matrícula
cancelada. O Certificado de Conclusão do Ensino Médio deverá ter data de conclusão
anterior à data de início das aulas do 2º semestre do ano letivo de 2021, sob pena de
cancelamento de matrícula.
ATENÇÃO
• É vedado o trancamento total da matrícula antes do término do 1.º semestre letivo
consecutivo ao Vestibular.

DESISTÊNCIA DE MATRÍCULA DO ALUNO CALOURO
O candidato classificado e regularmente matriculado que solicitar cancelamento de
matrícula (desistência do curso), por motivos particulares ou de ingresso em outra Instituição de
Ensino, será reembolsado em 80% (oitenta por cento) do valor pago da 1.ª parcela da
semestralidade. O requerimento de desistência de matrícula deverá ser protocolado junto à PróReitoria Acadêmica até 7 (sete) dias corridos após o início das aulas.
Depois desse período, serão respeitadas as datas, as responsabilidades e os
procedimentos previstos no Calendário Acadêmico e no Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais e Editais do segundo semestre do ano de 2021.
IMPORTANTE: Não deixe de seguir os procedimentos mencionados em caso de
desistência, evitando-se, assim, débitos financeiros.

VAGAS REMANESCENTES
As vagas remanescentes poderão ser oferecidas em vestibulares agendados de acordo
com datas e horários divulgados na ficha de inscrição dos candidatos ou em outras formas de
ingresso previstas na legislação educacional e regulamentação interna.
O presente Processo Seletivo/Vestibular tem validade até 31/08/2021.
Os casos omissos neste Manual serão julgados pela Comissão do Vestibular 2021.

UNISAGRADO/VESTIBULAR/2021
Profa. Dra. Ir. Vânia Cristina de Oliveira
Reitora

