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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DE SÃO PAULO
CNPJ 60.990.751/0002-05
EDITAL N o- 1, DE 30 DE ABRIL DE 2014
INSCRIÇÃO PARA O VESTIBULAR UNIFICADO
DE INVERNO PUC-SP 2014
A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mantida
pela Fundação São Paulo, faz saber aos interessados que as inscrições
para o Vestibular Unicado de Inverno PUC-SP 2014 serão realizadas
no período de 16 de maio a 03 de junho de 2014. A forma de acesso
será Concurso Vestibular a ser realizado em única etapa. A oferta de
vagas corresponde à composição de novas turmas. Participarão do
Vestibular Unicado as Instituições indicadas a seguir, com apresentação do local de funcionamento, cursos, número de reconhecimento/autorização, data, número de vagas por turno e número de
alunos previstos por turma: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO: cursos em São Paulo - ministrados no
campus MONTE ALEGRE (Perdizes), Rua Monte Alegre, 984: ADMINISTRAÇÃO, Port. 737, 30/12/2013 matutino - 50, noturno - 50;
CIÊNCIAS ECONÔMICAS, Port. 705, 18/12/2013, matutino - 50,
noturno - 50; COMUNICAÇÃO SOCIAL: PUBLICIDADE E PROPAGANDA, Port. 705, 18/12/2013, matutino - 50; DIREITO, Port.
113, 27/06/12, matutino - 30, noturno - 30; LETRAS: Inglês e Português (Bacharelado/Tradutor), Port. 05, 06/11/83, matutino, 25; RELAÇÕES INTERNACIONAIS, Port. 705, 18/12/2013, vespertino 50. Cursos ministrados no campus CONSOLAÇÃO, Rua Marquês de
Paranaguá, 111: ENGENHARIA CIVIL, Del. CONSUN n o- 6 1 / 11 ,
06.10/2011 - noturno - 60; ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, Port.
118. 27/06/12, noturno - 50; Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, Port. 04, 24.01.2012, noturno - 50. A PUC-SP considera os
seguintes parâmetros para a composição das turmas de ingressantes
em agosto/2014: 1º) o número mínimo de matriculados para o funcionamento de turmas corresponderá a: 20 alunos para os cursos
ministrados em turno único, 25 alunos para os cursos ministrados em
dois turnos e 30 alunos para os cursos Superiores de Tecnologia; 2º)
A inscrição para o vestibular prevê apenas uma opção de curso
podendo o candidato classicado, durante o processo de convocação
e matrícula reoptar por outro curso desde que exista vaga remanescente e sua classicação permita; 3º) O período denido para a
manutenção das turmas oferecidas pelo vestibular corresponderá: A)
Ao término das inscrições, previsto para o dia 03 de junho de 2014,
nos cursos/turnos/campi que tiverem candidatos inscritos em número
menor do que o mínimo denido para a abertura de turma, a oferta do
curso será cancelada, podendo o estudante conrmar sua inscrição em
outro curso oferecido ou receber a restituição do valor desembolsado
com a taxa de inscrição. B) Ao término da 1ª e da 2ª matrícula do
vestibular quando o número de alunos matriculados for igual ou
inferior ao mínimo previsto para o funcionamento da turma, o aluno
matriculado poderá reoptar por outro curso oferecido, desde que sua
classicação permita ou receber a restituição do valor desembolsado
com a taxa de inscrição e o pagamento da mensalidade. A PUC-SP
não autorizará a abertura de nova turma ou turno com alunos matriculados por preenchimento de vagas remanescentes. FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO, cursos ministrados em São
Paulo, Av. José Maria de Faria, 111 - Lapa: ADMINISTRAÇÃO,
RRe PM705/13, matutino - 20, noturno - 40; CIÊNCIAS ECONÔMICAS, RRe PM705/13, matutino - 20, noturno - 10; DIREITO, RRe
PM608/13, matutino - 25, noturno - 20; COMUNICAÇÃO SOCIAL,
habilitações JORNALISMO RRe PM705/13, matutino - 10, noturno 20, PUBLICIDADE E PROPAGANDA RRe PM705/13, matutino 10, noturno - 10, RÁDIO E TELEVISÃO RRe PM384/13, matutino
- 8, noturno - 10; RELAÇÕES INTERNACIONAIS, RRe PM705/13
matutino - 37, noturno - 29. O Vestibular Unicado para os cursos
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das Faculdades Rio Branco tem validade semestral. Nos cursos das
Faculdades Integradas Rio Branco as turmas serão compostas por, no
máximo, 50 alunos. CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSUNÇÃO UNIFAI, cursos ministrados em São Paulo, Rua Afonso Celso, 671/711,
Vila Mariana: ADMINISTRAÇÃO (Bacharelado), Portaria n o- 702/13,
matutino - 60, noturno - 120; CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Bacharelado), Portaria n o- 44/12, noturno - 100; DIREITO (Bacharelado),
Portaria n o- 151/12, matutino - 60, noturno - 80; FILOSOFIA (Licenciatura Plena), Portaria n o- 286/12, matutino - 120, noturno 60;
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (Sequencial de Formação
Especíca), Portaria 655/13, matutino - 60, noturno, 60; GESTÃO
DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS E FINANCEIRAS, (Sequencial de
Formação Especíca), Resolução CONSUP 25/08/04, noturno - 60;
GESTÃO DE PLANEJAMENTO LOGÍSTICO (Sequencial de Formação Especíca), Resolução CONSUP, 25/08/04, noturno, 60; HISTÓRIA (Licenciatura Plena), Portaria n o- 286/12, matutino - 60, noturno 60; PEDAGOGIA (Licenciatura Plena), Portaria n o- 286/12,
matutino - 60, noturno, 60; SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, Portaria
no - 263/12, noturno - 60; As vagas oferecidas pelo UNIFAI poderão
ser ocupadas por alunos matriculados pelo processo seletivo aqui
indicado, tradicional, agendado e pelo aproveitamento do ENEM. Os
cursos oferecidos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSUNÇÃO UNIFAI, têm validade semestral. Nos cursos do CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSUNÇÃO - UNIFAI as turmas serão compostas de
acordo com o número de vagas oferecidas e a instituição se desobriga
de oferecer o curso cuja turma não atinja um mínimo de 30 (trinta)
alunos matriculados, a qualquer tempo. Na eventualidade de haver
candidato interessado em se inscrever para participar do vestibular, a
PUC-SP poderá reabrir as inscrições. Na hipótese de surgimento de
vagas, em virtude de cancelamentos a PUC-SP poderá convocar novos candidatos até 31 de julho de 2014. Todas as normas relativas ao
Vestibular Unicado de Inverno PUC-SP/2014 constam do manual do
candidato que poderá ser acessado em: www.vestibular.pucsp.br enquanto durar o processo de vestibular.
ANNA MARIA MARQUES CINTRA
Reitora
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