Rede: 275/21
Data: 17/05/2021
Assunto: INSCRIÇÃO/ ISENÇÃO DE TAXA EM VESTIBULARES

Senhores Diretores,
O

Departamento

de Desenvolvimento Curricular e

de

Gestão Pedagógica

(DECEGEP) encaminha informações importantes sobre inscrição/isenção de taxa em
vestibulares referentes ao segundo semestre de 2021.
Ressaltamos que é fundamental a divulgação das informações na comunidade
escolar e, para isso, contamos com o apoio do Grêmio Estudantil e do Conselho de
Escola.
1. ENEM 2021
Os estudantes interessados em solicitar a isenção de taxa do Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) devem se inscrever entre os dias 17 e 28 de maio de 2021,
pelo site.
Aqueles que se inscreveram e faltaram à última edição do Enem também poderão
justificar a ausência entre os dias 17 e 28 de maio. O procedimento é necessário para
solicitar isenção na taxa da próxima edição do exame.
O resultado dos pedidos de isenção e das justificativas de ausência serão divulgados
em 09 de junho de 2021. O período de recurso será entre 14 e 16 de junho, e o
resultado dos recursos será divulgado em 25 de junho.
O INEP alerta que mesmo aqueles que tiverem a isenção concedida, precisam
realizar a inscrição no ENEM 2021, quando aberta, em data ainda a ser divulgada.
Os critérios para solicitar isenção da taxa de inscrição são os seguintes:
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• estar cursando a última série do ensino médio no ano de 2021, em qualquer
modalidade de ensino, em escola da rede pública;
• ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou ser bolsista integral
na rede privada, além de ter renda per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e
meio;
• ou declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família
de baixa renda e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico), desde que informe o seu Número de Identificação
Social (NIS) único e válido.
Para mais informações, acesse: http://enem.inep.gov.br/participante
2. VESTIBULAR 2021 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA - ITA
Já está aberto o período para a solicitação de isenção de pagamento da taxa de
inscrição para o Processo Seletivo ao ITA 2022 que acontecerá de 03/05/2021 a
28/05/2021 Localizado em São José dos Campos (SP), o Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA) é uma instituição universitária especializada na área aeroespacial e
referência em pesquisa tecnológica no país e oferece cursos de graduação em seis
especialidades de engenharia: aeronáutica, civil (aeronáutica), computação, mecânica
(aeronáutica), eletrônica e aeroespacial.
O ITA concede isenção integral de pagamento da taxa de inscrição para o seu
Processo Seletivo àqueles candidatos que se enquadrem nas seguintes situações:
• Candidatos que pertençam à família inscrita no Cadastro Único para Programas
Sociais (CadÚnico) do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja
inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional;
• Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério
da Saúde.
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Para solicitar a isenção, o candidato deverá preencher o Formulário de Solicitação de
Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição (SIPTI) para o Processo Seletivo ao ITA
2022, disponível no endereço eletrônico.
A cópia do certificado de conclusão do ensino médio ou de declaração escolar de que
o candidato está cursando o 3o ano do ensino médio, bem como a cópia do CPF, a
cópia do RG (Carteira de Identidade), o Formulário de SIPTI devidamente preenchido,
mais o documento comprobatório da isenção da taxa de inscrição, deverão ser
encaminhados ao e-mail sipti@ita.br, até o dia 28/05/2021.
A divulgação dos resultados será feita por meio do endereço eletrônico, no dia
30/06/2021, a partir das 16 horas.
Para mais informações, acesse: http://www.vestibular.ita.br
3. VESTIBULAR FACULDADE DE TECNOLOGIA TERMOMECÂNICA (FTT) – 2°
SEMESTRE 2021
Já está aberta a inscrição para o Vestibular FATEC 2° semestre de 2021. A
Faculdade de Tecnologia Termomecânica - FTT, localizada em São Bernardo do
Campo no ABC paulista, oferece cursos superiores gratuitos. Os cursos oferecidos
são:
1) Bacharelado em Engenharia de Alimentos, período matutino.
2) Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, período matutino.
3) Bacharelado em Engenharia de Computação, período noturno.
4) Bacharelado em Administração, período noturno.
Diante da situação atual da COVID-19, pensando na segurança de todos e garantindo
uma forma adequada de seleção dos candidatos, a FTT optou em realizar o processo
seletivo aos candidatos que:
• já concluíram o ensino médio;
• realizaram o EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO nas edições 2020 (realizada
em 2021), 2019, 2018, 2017, 2016 ou 2015, considerando o aproveitamento dos
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resultados. Essa forma de processo seletivo será uma substituição à prova objetiva e
à prova de redação neste semestre, especificamente, em função do cenário de
pandemia.
Cada candidato só poderá concorrer a uma única vaga dentre as oferecidas e a
opção será feita no ato da inscrição.

A faculdade disponibiliza “vagas sociais”, aos candidatos com renda bruta mensal
familiar, per capita, de até R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais),
equivalente a 1,5 (um e meio) salário-mínimo nacional vigente, declarada na inscrição
e comprovada no ato da matrícula.
O processo seletivo será realizado pela VUNESP, sendo de responsabilidade da
Faculdade de Tecnologia Termomecânica o recebimento, a conferência e a análise
dos documentos necessários para a matrícula dos candidatos aprovados.
As inscrições serão realizadas, exclusivamente pela internet, das 10h do dia 04 de
maio de 2021 às 23h59 do dia 31 de maio de 2021, pelo site, mediante o
preenchimento da ficha de inscrição disponível no site e do pagamento da taxa no
valor de R$ 40,00 (quarenta reais), por meio de boleto, em qualquer agência bancária
até 01 de junho de 2021.
A classificação final dos candidatos será divulgada em 01 de julho de 2021, a partir
das 10h, no site www.vunesp.com.br
Para mais informações, acesse o edital.
4. VESTIBULINHO ETEC – 2° SEMESTRE 2021
Já estão abertas as inscrições para o Vestibulinho ETEC 2° semestre 2021. Serão
45.986 vagas entre cursos técnicos e de especialização nas modalidades presencial,
semipresencial e on-line. Entretanto, vale ressaltar que o início das aulas de todos os
cursos será de forma remota ou híbrida (parte presencial e parte virtual), até que as
regras do isolamento social sejam flexibilizadas e seja possível o retorno às atividades
presenciais nas Etecs e nas classes descentralizadas.
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O período de inscrição para o segundo semestre de 2021 vai de 07 de maio até as
15 horas do dia 02 de junho.
Para se inscrever em um dos cursos técnicos, o candidato precisa ter concluído ou
estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio.
Quem já concluiu ou está fazendo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deve
apresentar uma das seguintes certificações:
• certificado de conclusão do Ensino Médio,
• declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA,
• dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA,
• boletim de aprovação do Encceja enviado pelo Ministério da Educação (MEC) ou o
certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas.
O candidato que fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até a edição de 2016
deve apresentar o certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido
por órgão competente.
Como se inscrever – Os interessados em concorrer a uma vaga devem preencher a
ficha de inscrição eletrônica e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de
R$ 19 (dezenove) reais. O valor precisa ser pago até 02 de junho, em dinheiro, em
qualquer agência bancária, mediante a apresentação do boleto impresso no momento
da inscrição eletrônica; ou pagar, via internet, no banco do candidato ou ainda pela
ferramenta Getnet (pagamento com cartão de crédito) disponível no site.
Os candidatos com dificuldade de acesso à internet, para fazer sua inscrição, poderão
utilizar os computadores disponibilizados pelas Etecs. Para usar os equipamentos,
será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais
medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do CPS. Os interessados
devem entrar em contato com a sua unidade para confirmar o horário de atendimento
e realizar o agendamento.
A leitura atenta do Manual do Candidato e o preenchimento da ficha de inscrição
eletrônica (ambos disponíveis em vestibulinhoetec.com.br) é de responsabilidade
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exclusiva do candidato ou de seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor),
quando menor de 16 anos.
É importante a divulgação na comunidade escolar e, para isso, contamos com o apoio
do Grêmio Estudantil e do Conselho de Escola.
As dúvidas podem ser sanadas por meio dos telefones: (11) 3471- 4071 (Capital e
Grande São Paulo) e nas demais localidades: 0800 772 2829 ou pelo site.
5. VESTIBULAR FATEC – 2° SEMESTRE 2021
Já está aberta a inscrição para o Vestibular FATEC 2° semestre de 2021. Serão
18.160 vagas entre os 84 cursos de graduação tecnológica, incluindo Gestão
Hospitalar. O prazo para a inscrição vai até as 15h de 07 de junho de 2021.O valor
da taxa de inscrição é de R$ 39 (trinta e nove) reais.
A seleção dos candidatos será por análise de histórico escolar, sem prova presencial
ou on-line. A mudança do critério de avaliação se fez necessária para atender ao
distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e
autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos.
Serão avaliadas as notas de Língua Portuguesa e Matemática da segunda série do
Ensino Médio. Candidatos que estão cursando o Ensino Médio por meio da Educação
de Jovens e Adultos (EJA) ou modalidade semelhante podem apresentar notas
referentes ao segundo termo deste ciclo, desde que no ato da matrícula comprovem a
conclusão do Ensino Médio.
A previsão é de que as aulas comecem de forma remota (on-line). O retorno para o
formato presencial deve ocorrer quando as metas para flexibilização da quarentena
forem alcançadas.
As Fatecs vão disponibilizar computadores aos candidatos que tiverem dificuldade de
acesso à internet para fazer a sua inscrição. Os interessados devem entrar em
contato com a unidade para verificar data e horário de atendimento. Para utilizar os
equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também
respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do
Centro Paula Souza (CPS).
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Como se inscrever – O candidato que quiser disputar uma vaga no Vestibular precisa
ter concluído ou estar concluindo o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da
matrícula comprove a conclusão do curso. Para se inscrever é necessário preencher
a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa
de R$ 39 (trinta e nove) reais. O valor deve ser pago até as 15 horas do dia 07 de
junho, em dinheiro, em qualquer agência bancária, mediante a apresentação do
boleto impresso no momento da inscrição eletrônica; ou pagar, via internet, no
banco do candidato ou ainda pela ferramenta Getnet (pagamento com cartão de
crédito) disponível no site vestibularfatec.com.br
Candidatos que concluíram o Ensino Médio na rede de escolas estaduais de São
Paulo podem inserir o Boletim Escolar Digital, disponível no site da Secretaria
Estadual de Educação. Estudantes das Etecs do CPS podem utilizar o boletim online
emitido no Novo Sistema Acadêmico (NSA) ou no Sistema Integrado de Gestão
Acadêmica (Siga). Para o candidato que concluiu o Ensino Médio regular: possuir
Histórico Escolar com Certificado de conclusão do Ensino Médio. O candidato que
concluiu o Ensino Médio por meio da EJA ou afins, deve fazer o upload do histórico
escolar (frente e verso) ou declaração de conclusão do Ensino Médio, assinada por
agente escolar da escola de origem, contendo as notas finais de Português e
Matemática ou equivalentes da segunda série do Ensino Médio.
Quem ainda estiver concluindo o Ensino Médio na modalidade EJA ou modalidades
semelhantes precisa inserir Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino
Médio no ato da matrícula. Candidatos que concluíram o Ensino Médio por meio de
provas ou exames de certificação de competências ou de avaliação de jovens e
adultos, que sejam decorrentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou do
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja)
devem fazer upload do certificado de conclusão do Ensino Médio (frente e verso),
expedido por órgão competente, contendo as notas finais de Português e Matemática
ou equivalentes do Ensino Médio.
No ato da inscrição é possível escolher um curso em primeira opção e colocar como
segunda alternativa: o mesmo curso de primeira opção em outro período na mesma
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Fatec; o mesmo curso de primeira opção oferecido em qualquer período de outra
Fatec ou qualquer curso oferecido em qualquer Fatec e período.
É fundamental conferir todos os detalhes no Manual do Candidato, que está
disponível no site do processo seletivo.
Para mais informações, seguem os telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São
Paulo) e 0800-5969696 (demais localidades) ou em vestibularfatec.com.br.
VESTIBULAR 2021 – UNIVESP
Reiteramos que estão abertas as inscrições para o Vestibular 2021 da Universidade
Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Serão 11.020 vagas, destinadas a 305
municípios (capital, litoral e interior), para seis cursos, com dois eixos básicos de
ingresso, via processo seletivo:
• Licenciaturas (5.510 vagas, com as opções de Letras, Matemática e Pedagogia); e
• Computação (5.510 vagas, direcionadas aos cursos de Bacharelado em Tecnologia
da Informação, Bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia de Computação).
As inscrições terminam dia 20/05, às 23h59, e devem ser feitas pelo site.
7. NOVO ENSINO MÉDIO SP – VESTIBULAR UNICAMP
Além disso, aproveitamos para divulgar a Live semanal com o professor José Alves,
Diretor do Convest/Unicamp, que ocorrerá no dia 19 de maio de 2021, das 13h às
14h. A live irá abordar questões sobre o vestibular da Unicamp, as políticas da
universidade para escola pública e ações de parceria para implementação do Novo
Ensino Médio e contará com a presença de Gustavo Mendonça - Gestor do Novo
Ensino Médio.
Para

conferir

a

lista

de

vestibulares

com

inscrições

http://www.vunesp.com.br

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional

abertas,

acesse:

Atenciosamente,
Prof.º Sandro Roberto da Silva
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino – Região Norte 2
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