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Altera/Acrescenta o Edital do Processo Seletivo Vestibular 2021 – 1º semestre do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.

A Reitoria do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo torna público o presente aditivo ao Edital do Processo Seletivo
Vestibular 2021-1º, Campus de São Paulo:

I)

PÁGINA 4 - CALENDÁRIO DO VESTIBULAR – INCLUSÃO / ALTERAÇÃO DE DATAS
No item 2.1 – TRADICIONAL, acrescenta-se mais uma chamada oficial de realização de prova específica para os cursos de
Engenharia de Produção e Engenharia Civil, no dia 19/12/2020 às 10h. A duração de tempo para a realização da prova se
mantém em 3 horas totais.
PROVA

DATA
HORÁRIO
INSCRIÇÕES
VALOR
DIVULGAÇÃO
MATRÍCULAS
19/12/20
10h às 13h
Até 16/12
R$ 120,00
20/12 às 20h
21, 22 e 23/12*
*Os documentos exigidos para a matrícula poderão ser enviados para o e-mail vestibular@belasartes.br

II)

PÁGINA 7 – AJUSTA O CONTEÚDO DA PROVA
No item 3.1 – Vestibular Tradicional, ajusta a informação das questões para a prova de 19/12/2020.



Prova de Conhecimentos Gerais: composta por 40 questões objetivas; as questões abordarão, mas não
exaustivamente, os conhecimentos gerais do candidato em torno das matérias do ensino médio, relativas a
Atualidades, Matemática e Língua Portuguesa;



Redação em Língua Portuguesa: a ser produzida pelo aluno a partir do Estudo de Caso que ele terá acesso
pelo site a partir de 17/12; a redação tem por objetivo avaliar as seguintes competências: (a) demonstrar
domínio da escrita formal da língua portuguesa; (b) avaliar a capacidade de estruturar um texto dissertativoargumentativo em prosa e (c) selecionar, relacionar e organizar informações e fatos, apresentando
argumentos em defesa de um ponto de vista. Sem a leitura antecipada do Estudo de Caso pelo candidato,
não haverá condições mínimas para realização da Redação em Língua Portuguesa com a qualidade esperada.

A lista de aprovados será divulgada em 20/12/2020 (domingo), a partir das 20h, e as matrículas para os candidatos do
Vestibular Tradicional serão realizadas nos dias 21, 22 e 23/12/20, por e-mail: vestibular@belasartes.br

III)

PÁGINA 9 – CÁLCULO FINAL DA PONTUAÇÃO
No item 4.1. Vestibular Tradicional: altera-se os critérios de pontuação e classificação:
 Cada questão da prova de conhecimentos gerais, vale 1,25 pontos, sendo possível atingir 50 pontos
máximos, caso o candidato acerte as 40 questões dessa etapa da prova;
 A redação varia de 0 a 10 e tem peso 5, sendo que o candidato poderá atingir 50 pontos máximos na
redação.

Cálculo final da pontuação: Somatória dos resultados obtidos na prova de Conhecimentos Gerais + Redação. A
pontuação final máxima para esta modalidade será de 100 (cem) pontos, sendo que o candidato deverá atingir o
mínimo da nota de corte que é de 50 (cinquenta) pontos para ter a aprovação no Vestibular 2021 – 1º semestre.

IV)

PÁGINA 13 – ALTERA OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA BOLSA MÉRITO

Bolsa Mérito: Os 5 primeiros colocados na prova de 19/12/20, considerando a melhor pontuação na classificação
geral do Vestibular Tradicional I, serão contemplados com uma bolsa de estudos de 50%. A bolsa será válida durante
todo o curso, com exceção das primeiras parcelas das semestralidades (matrícula e rematrícula), e só terá validade
mediante conclusão da matrícula com cópia do comprovante de pagamento do boleto quitado e entrega da
documentação por e-mail, vestibular@belasartes.br.
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Para a contemplação da Bolsa mérito, o aluno deverá ter atingido pontuação mínima de 80 pontos no cálculo
final da pontuação.
A cobrança de disciplinas em regime de dependência será realizada sem alteração da concessão da bolsa.
No caso de trancamento de matrícula, a bolsa será automaticamente cancelada, não havendo possibilidades
de revê-la por ocasião da sua reabertura de matrícula.
A concessão dessa bolsa não se aplica aos candidatos da modalidade Treineiro.
A bolsa não será aplicada em disciplinas de dependência;
A Bolsa não é cumulativa com outras campanhas comerciais e é pessoal e intransferível.
Caso haja empate, os critérios utilizados para o desempate levarão em conta a nota mais alta da redação;
Caso o empate persista, será levado em conta a maior pontuação nas questões objetivas;
Se ainda assim o empate persistir, a inscrição mais antiga será considerada como critério de desempate.

Caso a matrícula não seja efetivada até 23/12/20 o benefício será cancelado e sua concessão encerrada para
períodos posteriores de matrícula com bolsa mérito.

OBS.: O EDITAL COMPLETO DO PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2021 – 1º, encontra-se à disposição para leitura no site da Belas
Artes e recepção da instituição.

Site: www.belasartes.br/vestibular
E-mail: vestibular@belasartes.br

São Paulo, 7 de dezembro de 2020.

Dr. Paulo Antonio Gomes Cardim
Reitor
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