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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO 2011 
 

A Diretora Geral da Escola Superior de Propaganda e Marketing – Unidade Rio de Janeiro, de 
acordo com o regimento interno, torna pública as normas do Processo Seletivo classificatório – 
no 1º e 2º semestres do ano letivo de 2011 - Vestibular 2011.   
 
1. CURSOS / ATOS LEGAIS / TURNOS / VAGAS 
 

Curso Atos Legais Turno Vagas 

Administração  

Linha de Formação em Marketing 

e Negócios 
Renovação do Reconhecimento 

pela Portaria nº 1.717 de 19/05/05, 

publicada no D.O.U de 20/05/05 

Manhã* 

50 

Linha de Formação em Marketing 

e Entretenimento 
50 

Comunicação Social 

com Habilitação em 

Publicidade e 

Propaganda 

1° Semestre (2011/1) Renovação do Reconhecimento 

pela Portaria nº 3.452 de 05/10/05, 

publicada no D.O.U. de 10/10/05 

Manhã* 

150 

2° Semestre (2011/2) 80 

Design com Habilitação em Comunicação Visual 
Reconhecimento pela Portaria nº 

759 de 13/10/06, publicada no 

D.O.U. de 16/10/06 

Manhã** 50 

Relações Internacionais 
Autorizado pela Portaria nº 212 de 

06/06/06, publicada no D.O.U de 

08/06/06 

Manhã*** 50 

(*) do 1º ao 4º semestres das 8h às 13h20min, do 5º ao 8º semestres das 18h30mim às 22h50min; 

(**) do 1º ao 5º semestres das 8h às 13h20min, do 6º ao 8º semestres das 18h30mim às 22h50min; 

(***) do 1º ao 4º semestre de 8h às 15h50min (intervalo de 13h20 às 14h) e do 5º ao 8º semestres das 18h30min às 

22h50min. 

As aulas de todos os cursos acontecem de 2ª a sábado. Os cursos têm duração mínima de 4 anos, 8 semestres, e 

o prazo máximo de integralização é de 14 semestres, incluindo trancamento e reprovações.  

O turno vespertino também poderá ser utilizado para o oferecimento de disciplinas de dependência ou reposições, 

a critério da Escola. 
 

As vagas oferecidas para este processo seletivo terão validade exclusivamente para o 
semestre selecionado pelo candidato: 1° semestre de 2011 ou 2° semestre de 2011 para 
candidatos de Comunicação Social. O Funcionamento de todos os cursos será na sede da 
ESPM-RJ à Rua do Rosário, n° 90, Centro, Rio de Janeiro, RJ, com no máximo 60 alunos por 
turma. A ESPM se reserva o direito de não abrir turmas com menos de 15 alunos.  
 
2. INSCRIÇÃO 
 
Somente poderão inscrever-se para este Processo Seletivo os candidatos que estejam 
cursando o Ensino Médio em vias de conclusão ou que já possuam o Certificado de Conclusão 
do Ensino Médio. O manual do candidato poderá ser adquirido no site da ESPM 
www.espm.br/vestibular.  
As inscrições para o Processo Seletivo estarão abertas no período de 20 de setembro a 25 de 
novembro de 2010, única e exclusivamente através do site da ESPM, www.espm.br. No ato 
da inscrição o candidato deverá identificar o curso de sua escolha.   
A taxa de inscrição é de R$ 70,00 e – até o vencimento – poderá ser paga em qualquer 
agência bancária. No ato da inscrição é necessário informar o nº do CPF e o endereço 
eletrônico. Os candidatos “treineiros” terão que se declarar na ficha de inscrição e não 
poderão matricular-se nos cursos de graduação de que trata o presente edital, já que 
participarão exclusivamente a título de treinamento e aferição de conhecimentos.  
As pessoas portadoras de qualquer tipo de limitação ou necessidade especial participarão do 
vestibular em igualdade de condições com os demais candidatos. Contudo, é necessário, que o 
candidato nessa condição informe a instituição com antecedência mínima de 10 dias à 

http://www.espm.br/vestibular
http://www.espm.br/
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realização do exame para que sejam tomadas as providências necessárias de acordo com a 
especificidade. 
O local do exame para os candidatos a todos os cursos será divulgado por e-mail na semana 
anterior à realização do vestibular. 
 
3. PROVA 
 
Será realizada no dia 28 de novembro de 2010 das 9h às 14h. O candidato deverá chegar ao 
local das provas às 8h, munido de documento de identidade original e caneta esferográfica 
preta ou azul escura.  Não será permitida a entrada de candidatos depois das 8h45mim, 
horário determinado para o fechamento dos portões. Na ausência de cédula de identidade 
expedida pela Secretaria da Segurança Pública, será aceito um dos seguintes documentos: 
Cédula de Identidade das Forças Armadas e da Polícia Militar, Cédula de Identidade para 
Estrangeiros emitida por autoridade brasileira; Certificado de Reservista; Carteira de Trabalho, 
Passaporte, Carteira de Habilitação com foto, Cédula de Identidade fornecida por Ordem ou 
Conselho Profissional, como as do CREA e OAB (somente serão aceitos documentos 
originais). Os candidatos que não apresentarem documento de identidade original no dia 
do exame serão impedidos de realizar a prova.   
O local de realização da prova será divulgado por e-mail na semana anterior à realização do 
Vestibular. 
O Processo Seletivo será constituído das seguintes avaliações: 

 

PROVAS Questões 

Comunicação e  Expressão 20 

Matemática 20 

Humanidades e Cultura Geral Contemporânea 30 

Inglês 10 

 
Para a Redação é atribuída uma nota na escala de 0 a 10 (zero a dez) e tem peso 2, valendo 
no máximo 20 pontos. O total de pontos possíveis em toda a prova é de 100.   
 
Reforma Ortográfica 
1. A reforma ortográfica, que passou a vigorar a partir do ano de 2009, abrange apenas 
algumas regras de acentuação e de uso do hífen. Como há um prazo de 4 anos para a 
adaptação (até 2012), ambas as formas serão aceitas pela ESPM até lá (a antiga e a nova), no 
caso da prova de Redação. 
2. Na prova de Comunicação e Expressão, a ESPM não apresentará questões específicas 
sobre o assunto. E nos textos das diversas disciplinas da prova, a ESPM 
continuará usando por enquanto a antiga grafia. 
 
4. CLASSIFICAÇÃO 
 
Os candidatos serão classificados de acordo com a pontuação nas provas e na redação. As 
classificações dos cursos serão calculadas separadamente. O desempate será pela pontuação 
maior obtida na redação em todos os cursos. Em caso de novo empate será considerada a 
maior pontuação em Comunicação e Expressão para os candidatos aos cursos de 
Comunicação Social e Design, Humanidades e Cultura Geral Contemporânea para os 
candidatos ao curso de Relações Internacionais e Matemática para os candidatos ao curso de 
Administração. Se ainda assim houver empate, o desempate será Inglês. 
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Em nenhuma hipótese haverá revisão de provas, nem mesmo discussão dos critérios de 
correção. Serão eliminados os candidatos que não atenderem obrigatoriamente as duas 
exigências que se seguem: 

a) Não atingirem o mínimo de 25 pontos no total das provas; 
b) Nota na Redação inferior a 2,0 (dois) pontos, total inferior a 4,0 (quatro) pontos.  

 
5. RESULTADO 
 
A classificação dos aprovados será divulgada no dia 03 de dezembro de 2010, no endereço 
eletrônico  www.espm.br e, ainda, na ESPM.  Em nenhuma hipótese o resultado é 
informado por telefone. Os candidatos somente poderão requerer a matrícula de acordo com 
a opção feita na inscrição do processo seletivo, de acordo com os critérios de classificação, 
obedecendo ao calendário de convocação.  
As datas das convocações dos candidatos habilitados à matrícula na ESPM-RJ e os 
respectivos dias de matrícula obedecerão à tabela abaixo: 

 

CONVOCAÇÃO DATA DA CONVOCAÇÃO DATA DA MATRÍCULA HORÁRIO 

1ª 03 de dezembro de 2010 06 a 10 de dezembro de 2010 9h às 18h 

2ª 13 de dezembro de 2010 14 a 17 de dezembro de 2010 9h às 18h 

3ª 20 de dezembro de 2010 20 a 22 de dezembro de 2010 9h às 18h 

 
A 4ª lista será convocada em caso de vagas disponíveis, os candidatos deverão acompanhar 
no site da ESPM-RJ, e-mail ou SMS. 
 
6. MATRICULA 
 
6.1 – 1° semestre 2011: Os candidatos convocados para matrícula no primeiro semestre, de 
acordo com a sua opção de curso, deverão matricular-se na data correspondente à da 
convocação conforme indicado na tabela acima. A não efetivação da matrícula, na data 
indicada, implicará a perda do direito à vaga que lhe confere a sua classificação. 

6.2 – 2° semestre 2011: Para o caso do curso de Comunicação Social, os candidatos 
convocados para matrícula no segundo semestre, deverão comparecer à ESPM-RJ, na data 
da matrícula correspondente a da convocação conforme indicado na tabela acima, para efetivar 
a sua PRÉ-MATRICULA, assinando em formulário próprio, e efetuando o pagamento da taxa 
de R$500,00 (quinhentos reais). O valor dessa taxa será descontado na primeira parcela da 
semestralidade a ser paga pelo aluno no segundo semestre. A não retirada do comprovante de 
Pré-matrícula e/ou o não pagamento da taxa, na data indicada, implicará a perda do direito à 
vaga que lhe confere a sua classificação. 

Os candidatos que efetivarem a sua PRÉ-MATRICULA na ESPM-RJ, conforme o estabelecido 
acima, serão novamente convocados em 22 de junho de 2011 para a confirmação da 
matricula de 27 de junho a 01 de julho de 2011, mediante a apresentação de toda a 
documentação para Matricula e o pagamento do restante da primeira parcela da 
semestralidade. O candidato que desistir da Pré-Matricula poderá solicitar a devolução de 80% 
da taxa, a qualquer momento, até o dia 01 de julho de 2011. Após esse prazo, a ESPM não 
será obrigada a devolver quaisquer quantias pagas. A não efetivação da matrícula, na data 
indicada, implicará a perda do direito à vaga que lhe confere a sua classificação. 

 

http://www.espm.br/
http://sphere.rdc.puc-rio.br/vestibular/manual/convocacoes.html
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6.3 Documentos exigidos para a Matrícula: uma cópia autenticada de cada documento 
solicitado abaixo ou uma cópia dos documentos acompanhadas dos originais para 
autenticação na ESPM:  

 

- Certificado ou Diploma de Ensino Médio; 
- Histórico Escolar; 
- Cópia da Publicação do Diário Oficial com relação dos concluintes; 
- Certidão de Nascimento ou Casamento;  
- Certificado de Situação Militar;  
- Cédula de Identidade;  
- Título de Eleitor;  
- CPF próprio e do pai ou mãe, caso o candidato seja menor; 
- Comprovante de Residência (luz, gás); 
- uma foto 3X4 recente. 
 
Ensino Médio concluído no Exterior: 
- O candidato deverá entregar a documentação convalidada pelo Conselho Estadual de 
Educação, no Brasil. Se o Ensino Médio foi concluído nos Países do MERCOSUL não será 
necessário a convalidação, mas sim, cópia dos documentos do Ensino Médio (Certificado de 
Conclusão e Histórico Escolar) com o Visto Consular. 
 
O candidato menor de 18 anos deverá comparecer acompanhado do responsável legal (pai, 
mãe ou tutor) para assinatura do contrato.  

6.4 Valores pagos no ato da Matricula para todos os cursos: 
 
Os valores referentes a Matricula serão divulgados no site da ESPM-RJ. 
 
Os respectivos valores serão reajustados anualmente, sempre no mês de Janeiro, de acordo 
com a variação dos custos desta Instituição de Ensino, independentemente do semestre em 
que o candidato tenha ingressado.  

 
7. RESERVA DE VAGA  
 
Os candidatos que optaram pelo 1° semestre de 2011, que ainda não estiverem de posse da 
documentação comprobatória de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, poderão solicitar 
a RESERVA DE VAGA no período estipulado para matrícula. Para isso, deverão quitar a 1ª 
mensalidade referente a 2011 e apresentar a declaração  original emitida pela 
instituição de ensino que comprove a  previsão de conclusão do ensino médio no 
período letivo de 2010. O candidato que estiver nessa situação poderá apresentar os 
documentos definitivos de conclusão do ensino médio até o dia 21 de janeiro de 2011 e assim 
efetivar a Matrícula por meio da assinatura de um Requerimento de Matrícula e também do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.  No caso de não comparecimento, e somente 
para os casos de Reserva de Vaga, a ESPM devolverá 100% (cem por cento) dos valores 
pagos desde que a solicitação do reembolso ocorra até o dia 21 de janeiro de 2011 e o 
candidato perderá o direito à vaga.  
Perderá o direito à vaga no curso/habilitação o candidato que não apresentar o Certificado de 
Conclusão ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio ou documento que o habilita a uma 
reserva de vaga.  
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8. EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS 
 
Deverá ser solicitada na forma da legislação vigente. O candidato poderá ser dispensado de 
disciplinas já cursadas com aprovação em outro curso de Graduação em Instituição e Curso 
reconhecidos pelo MEC. Esta equivalência deverá ser solicitada no ato da matricula com os 
originais do Histórico Escolar e Programa das Disciplinas cursadas. A Dispensa de disciplina 
não reduz o valor da mensalidade. 

 
9. CANCELAMENTO 
 
9.1 Reserva de Vaga: O candidato que desistir da vaga reservada poderá solicitar a devolução 
de 100% da taxa de reserva, a qualquer momento, até o dia 21 de janeiro de 2011 (opção de 
1º semestre). Após esse prazo, a ESPM não será obrigada a devolver quaisquer quantias 
pagas. 

9.2 Pré-Matricula: O candidato que desistir da Pré-Matricula poderá solicitar a devolução de 
80% da taxa, a qualquer momento, até o dia 01 de julho de 2011. Após esse prazo, a ESPM 
não será obrigada a devolver quaisquer quantias pagas. 

9.3 Matrícula: No caso de Cancelamento (termo de anuência) será restituído 80% (oitenta por 
cento) dos valores pagos, desde que o cancelamento seja solicitado até o dia 21 de janeiro de 
2011 (opção de 1º semestre) e até o dia 22 de julho de 2011 (opção de 2º semestre). Após 
esse prazo, a ESPM não será obrigada a devolver quaisquer quantias pagas.  

 
10. INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO 
 
As aulas do 1º semestre terão início em 07 de fevereiro de 2011 e do 2º semestre terão início 
no dia 01 de agosto de 2011. 
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11. CRONOGRAMA VESTIBULAR 2011 

 

Data Evento Local/Hora 

20/09/2010 a 
25/11/2010 

Inscrições site 

26/11/2010 Divulgação do local de prova 
e-mail  

a partir das 17h 

28/11/2010 Prova 
ESPM-RJ 
9h às 14h 

28/11/2010 Gabarito 
site 

a partir das 18h 

03/12/2010 Resultado 
site 

a partir das 13h 

03/12/2010 Convocação para Matricula e Pré-Matricula – 1ª classificação 
site  

a partir das 13h 

06 a 10/12/2010 Período de Matricula, Reserva de Vaga e Pré-Matricula – 1ª classificação 
ESPM-RJ 
9h às 18h 

13/12/2010 Convocação para Matricula e Pré-Matricula – 2ª classificação 
site 

a partir das 13h 

14 a 17/12/2010 Período de Matricula, Reserva de Vaga e Pré-Matricula – 2ª classificação 
ESPM-RJ 
9h às 18h 

20/12/2010 Convocação para Matricula e Pré-Matricula – 3ª classificação 
site 

a partir das 11h 

20 a 22/12/2010 Período de Matricula, Reserva de Vaga e Pré-Matricula – 3ª classificação 
ESPM-RJ 
9h às 18h 

21/01/2011 
Encerramento do prazo para confirmação de Matricula dos candidatos em 
Reserva de Vaga 

ESPM 
até as 22h 

21/01/2011 
Encerramento do prazo de solicitação de Cancelamento de Reserva de Vaga 
com 100% de reembolso 

ESPM-RJ 
até as 22h 

21/01/2011 
Encerramento do prazo de solicitação de Cancelamento de Matricula (1° 
semestre) com 80% de reembolso 

ESPM-RJ 
até as 22h 

07/02/2011 Início das aulas 1° semestre 2011 
ESPM-RJ 

8h  

22/06/2011 Convocação para Matricula – candidatos Pré-Matriculados 
site 

a partir das 13h 

27/06/2011 a 
01/07/2011 

Período de Matricula – candidatos Pré-Matriculados 
ESPM-RJ 
9h às 18h 

01/07/2011 
Encerramento do prazo de solicitação de Cancelamento de Pré-Matricula (2° 
semestre) com 80% de reembolso 

ESPM-RJ 
até as 22h 

22/07/2011 
Encerramento do prazo de solicitação de Cancelamento de Matricula (2° 
semestre) com 80% de reembolso 

ESPM-RJ 
até as 22h 

01/08/2011 Início das aulas 2° semestre 2011 ESPM-RJ 

 


