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nossa históriaUm pouco da nossa história

As atividades do Centro de Estudos Unificados Bandeirante 
(CEUBAN), entidade mantenedora da Universidade Metropolitana 
de Santos (UNIMES), iniciaram-se em 20 de junho de 1968, com 
a criação da Faculdade de Educação Física (FEFIS), que teve Pelé 
como um de seus alunos. As aulas começaram em 1969, nas 
dependências do Brasil Futebol Clube, em Santos. Atualmente, a 
FEFIS possui instalações próprias, com salas de aula modernas, 
ginásio coberto, quadras de esporte, pista de atletismo, núcleo de 
esportes radicais e piscina, além de biblioteca e laboratórios.

Em 1972, foi fundada a Faculdade de Educação e Ciências 
Humanas, com os cursos de licenciatura plena em Pedagogia 
e Estudos Sociais. Dois anos depois, criou-se a Faculdade de 
Ciências Comerciais e Administrativas de Santos, com os cursos 
de Administração de Empresas e Comércio Exterior. Dando 
continuidade aos projetos de expansão, a Faculdade de Odontologia 
foi inaugurada em 1976. 

Na década de 1990, foram inauguradas as faculdades de 
Engenharia e Ciências Tecnológicas, com os cursos de Engenharia 
de Alimentos, Engenharia da Produção, Engenharia da Computação 
e Ciências da Computação; Medicina Veterinária juntamente 
com o Hospital Universitário de Medicina Veterinária; e Ciências 
da Saúde, com o curso de Medicina.  Atualmente a UNIMES é 
constituída pelos campi Bandeirante I, II, III e IV, todos localizados 
em Santos, e conta com cursos distribuídos entre a graduação, o 
MBA e a pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu), destacando-
se o mestrado e o doutorado em Direito.
 
Há quatro décadas investindo em educação, a UNIMES representa 
o compromisso de educadores e educadoras que creditam à 
formação dos seus alunos uma força, dentre outras, capaz de 
alavancar a transformação social possível, na construção de uma 
sociedade justa e igualitária.
Acesse o site www.unimes.br e saiba mais sobre a UNIMES.
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UNIMES VIRTUALUNIMES VIRTUAL

O Núcleo de Educação a Distância da Universidade Metropolitana de Santos – a UNIMES  
VIRTUAL –, foi criado em 2006, com o desafio de promover a aprendizagem crítica e 
emancipatória por meio da tecnologia digital. A UNIMES VIRTUAL acolhe alunos das mais 
diversas regiões do Brasil, respeitando as diversidades culturais, sociais e econômicas. Para 
que seja possível superar os limites geográficos, investe-se, cada vez mais, nos ambientes 
virtuais de aprendizagem, promovendo, assim, não só a interatividade, como também a 
qualidade de ensino. 

O programa da UNIMES VIRTUAL também contempla aulas em formato de vídeo, mediadas 
por professores mestres e doutores, e aulas presenciais com professores tutores nos pólos 
conveniados. O corpo docente e a equipe técnica multidisciplinar realizam capacitações 
constantes, a fim de refletir sobre suas práticas pedagógicas, para aperfeiçoar as relações 
de reciprocidade entre educadores e educandos, levando-os ao crescimento pessoal e 
intelectual. Partindo desta premissa, os conteúdos dos cursos da UNIMES VIRTUAL são 
contextualizados e desenvolvidos especificamente para a área de EAD.

A UNIMES VIRTUAL inaugurou, em meio digital, a Revista Paidéi@, uma publicação 
que aborda, em seus artigos científicos, assuntos relacionados à Educação a Distância,  
à interdisciplinaridade, dentre outros. Com um design moderno, seu acesso e conteúdos 
são livres para consulta, seguindo os princípios da democratização digital. Para conhecê-la 
melhor, acesse: http://revistapaideia.unimesvirtual.com.br.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
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O que é a EAD?O que é a Educação a Distância ?

Educação a Distância é a modalidade 
educacional em que a mediação didático-
pedagógica do processo de ensino e 
aprendizagem ocorre com a utilização 
de meios e tecnologias de informação e 
comunicação entre os estudantes e seus 
professores, desenvolvendo atividades 
educativas em lugares ou tempos diversos. 
Este termo, presente no Decreto 5.622, de 
19/12/2005, regulamenta o Art. 80 da Lei 
9394/96, que estabelece as diretrizes e 
bases da Educação Nacional (LDB).

 
 Participar de um curso da UNIMES VIRTUAL 

significa engajar-se na construção colaborativa 
do conhecimento, fazer leituras e interpretações, 
conviver com a diversidade e com a singularidade, 
compartilhar idéias, problematizar questões e 
ter a possibilidade de criar novas situações de 
aprendizagem. Em face dessa perspectiva, tem-se 
observado que a EAD se desenvolve em contextos 
sócio-econômicos heterogêneos, com diferentes 
públicos-alvo e diversos sistemas de oferta. De 
acordo com a literatura da área, todo sistema de 
EAD, para obter resultados com qualidade educativa, 
deve integrar três componentes: 

 
 
Materiais de boa qualidade, preparados para serem usados em regime de auto-
aprendizagem, em suportes diversificados (texto, áudio, vídeo, informática e multimídia);

Sistemas de interação (Fóruns, blogs, bate-papos), adequados à população-alvo e aos 
objetivos de aprendizagem;

Sistema de avaliação transparente que permite a identificação do aproveitamento escolar 
do aluno, do desempenho dos professores e dos ambientes virtuais de aprendizagem.
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OportunidadesO portunidades globais da EAD

As tecnologias de informação e comunicação abriram oportunidades extraordinárias 
aos alunos e professores, permitindo-lhes:

 
Acessar a informação democratizada, através da web, potencializada pelo 
paradigma hipertextual;

Acessar a informação selecionada e sistematizada, em suporte escrito e 
informático;

Compartilhar reflexões relevantes e problematizar diversos conceitos complexos, 
em suporte on-line;

Integrar diferentes informações, por meio de suporte multimídia;

Comunicar com qualidade, rapidez e segurança;

Incrementar situações de diálogo múltiplo a distância.
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VantagensVantagens
 
A UNIMES VIRTUAL apresenta um formato inteligente de estudar, aproveitando todo o potencial do 
aluno e do sistema de Educação a Distância. Professores-tutores estão capacitados para proporcionar 
um ensino interativo e adequado às necessidades individuais. Coloca-se à disposição do aluno uma 
biblioteca, livros didáticos digitais (conteúdo autorizado), textos virtuais, ferramentas para comunicação 
síncronas e assíncronas.

Como vantagens amplamente reconhecidas, tem-se:

1. Flexibilidade de horário

Refere-se à disponibilidade do estudante de se dedicar às atividades do curso no momento em que lhe 
for mais apropriado. As aulas presenciais são oferecidas nos pólos credenciados pela Universidade ou 
em gravações disponibilizadas no sistema do respectivo curso.
 
2. Flexibilidade de lugar

Refere-se à possibilidade do estudante de se dedicar às atividades do curso em local não necessariamente 
pré-determinado.

3. Acompanhamento individual
 
Diz respeito ao grau de monitoração das atividades de cada aluno por um professor, assistente ou tutor. 
Na UNIMES VIRTUAL, o tutor acompanha individualmente a evolução do aprendizado de cada aluno, 
orientando-o passo a passo em todo o percurso.

4. Custo/benefício

Um curso a distância apresenta valores acessíveis aos alunos, se comparados à modalidade presencial, 
em função da economia de escala que a EAD gera às Instituições de Educação Superior.  Os custos 
se tornam reduzidos em relação ao deslocamento e a logística, pois o aluno, no caso da graduação, 
desloca-se somente uma vez por semana até o pólo. O investimento do aluno, além das mensalidades, 
será de um computador com acesso à internet.
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CComo funciona?
O aluno, após ter efetuado sua matriculado, receberá um 
login e uma senha que permitirá seu acesso à plataforma de 
aprendizagem. Sempre que o aluno entrar neste ambiente 
virtual, suas ações e interações serão registradas. No sistema, 
ele terá acesso ao material em formato de texto, um volume por 
disciplina, podendo vir a imprimi-lo.

O aluno contará, também, com as vídeo-aulas, gravadas e 
preparadas, de acordo com os conteúdos, pelos professores da 
UNIMES VIRTUAL e veiculadas uma vez por semana. O aluno 
deverá ir até o pólo conveniado para assisti-las e interagir com 
os tutores presenciais. Elas também poderão ser acessadas 
posteriormente à veiculação no pólo.
 

omo funciona?
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P rocesso Seletivo

Bem-vindos ao processo seletivo para os cursos de graduação na modalidade de 
Educação a Distância (EaD), da Universidade Metropolitana de Santos.

O processo seletivo da UNIMES tem por objetivo a classificação de candidatos à matrícula 
na Universidade e, consiste na aplicação de provas para avaliação dos conhecimentos 
comuns às diversas modalidades de educação do ensino médio e da aptidão intelectual 
do candidato para estudo superior nos seguintes cursos:

Cursos de Graduação 
Modalidade Educação a Distância

Duração 
Semestre

Administração – Bacharelado 8

Biblioteconomia – Bacharelado 8

Ciências Contábeis – Bacharelado 8

Ciências Econômicas – Bacharelado 8

Engenharia Ambiental – Bacharelado 10

Engenharia de Produção – Bacharelado 10

Relações Internacionais – Bacharelado 8

Serviço Social – Bacharelado 8

Teologia – Bacharelado 8

Artes – Licenciatura 6

Ciências Biológicas – Licenciatura 6

Ciências Sociais – Licenciatura 6

Educação Especial – Licenciatura 6

Filosofia – Licenciatura 6

Física – Licenciatura 6

Geografia – Licenciatura 6

História – Licenciatura 6

Letras Portguês– Licenciatura 6

Matemática – Licenciatura 6
Música – Licenciatura 6

Pedagogia – Licenciatura 6
Química – Licenciatura 6

Curso Superior de Tecnologia em Gatronomia 4

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental 4

Vestibular
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Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial 4

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo 4

Curso Superior de Tecnologia em Logística 4

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação 4

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Portuária 4

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública 4

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 4

Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria 4

Curso Superior de Tecnologia em Marketing 4

P rocesso SeletivoVestibular
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Calendário GeralC alendário Geral

O processo seletivo da UNIMES está aberto para candidato:

I. Portador de Certificado do Ensino Médio ou equivalente;
II. Portador de Diploma de Ensino Superior, devidamente registrado;
III. Que estiver concluindo o Ensino Médio ou Equivalente.

Exame (Processo Seletivo)

 

22 / 10 / 2017
das 9h às 12h horas

. 

Início das Inscrições 22 / 09 / 2017

Término das Inscrições
. 

001 / 02 / 2018

. 

Locais de Inscrição
www.unimes.br e nos 

Pólos Credenciados da UNIMES

. 

Divulgação da Lista de Aprovados
31 / 10 / 2017

www.unimes.br

. 

Período de Matrículas

. 

31 / 10 / 2017 
à 26 / 02 / 2017

No dia do processo seletivo:

Obrigatório: Trazer o Original da Carteira de Identidade;
   Trazer o Comprovante de Pagamento;
   Lápis, Caneta Azul ou Preta não corrigível e Borracha.
Informações: Processo Seletivo EAD-UNIMES – Tel: (13) 3228.3400.
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Formato da ProvaFormato da Prova

O exame (prova teórica) do processo seletivo será constituído de duas partes obrigatórias:

Parte I – Dissertativa | Redaçãotiva
 
 A Redação terá um tema para dissertação, em no mínimo de 10 e máximo de 20
linhas, avaliando o candidato quanto aos conhecimentos lingüísticos adquiridos no ensino
médio e quanto à capacidade de expressão, utilizando adequadamente os recursos da
linguagem.

 Avaliação da Redação: nota de “zero” a 10,0 (dez), sendo que, estará desclassificado
o candidato que obtiver nota inferior a 4,0 (quatro), que será a nota mínima exigida.

Parte II – Objetiva | 20 Questões

 O processo seletivo compreenderá uma prova de 20 questões objetivas, 
versando sobre as áreas de conhecimento abaixo discriminadas, conforme segue:

 
Parte I - Teste com Questões Objetivas

Área de conhecimento Qtde. de Questões Peso
Conhecimentos Gerais: 

História e Geografia
05 2,0

Conhecimentos Gerais: 
Temas da atualidade

05 2,0

Língua Portuguesa 08 5,0
Língua Estrangeira 02 1,0

 
Parte II - Redação

Matérias  Nota Míninma Peso
Proposta de Redação 4,0 10,0

Média Final
Parte I Parte II - Redação Média Final = Total

10,0 10,0 10,0+10,0 / 2 = 10,0
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grama da ProvaP rograma da Prova

Matérias
Conhecimentos Gerais: História e Geografia – Temas selecionados:
Portugal e a era dos descobrimentos; a importância da expansão da
navegação marítima; A Revolução de 1932; A História do MERCOSUL;
História da organização política do Brasil; Geografia: Características
geográficas da América do Sul e sua ligação com os oceanos Atlântico e
Pacífico.
. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades – Questões sobre:
Informática e Internet; Música popular brasileira; Teatro brasileiro; Esportes: 
Futebol (Histórias das Copas do Mundo) e História das Olimpíadas; Política 
externa brasileira; Meio ambiente; Literatura; Cinema.

Língua Portuguesa: Questões sobre:
Uso correto da crase; Pleonasmo; Cacófato; Gerúndio; Hiato; Semântica;
Concordância Verbal; Sintaxe; Ortografia; Fonologia; Conjunção Verbal;
Morfologia; Adjunto adverbial; Adjetivo; Substantivo; Verbo; Advérbio;
. 

Língua Estrangeira
O exame terá como objetivo avaliar a capacidade de compreensão de 
textos em língua inglesa, cujo grau de dificuldade seja compatível com o 
ensino médio.
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grama da Prova ImportanteRecomendações Importantes 

1. Inscrição para o Vestibular:

 O candidato deverá acessar o site oficial da UNIMES: www.unimes.br para preencher o 
Requerimento de Inscrição para o processo seletivo, enviando-o pela própria Internet. 
 Para tanto, o candidato deverá observar as instruções disponíveis no site. 
 As informações prestadas no Requerimento de Inscrição são de total responsabilidade do 
candidato.  Após preencher:

 I. Imprimir o comprovante de Requerimento de Inscrição;
 II. Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição;
 III. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, usando o boleto bancário. Esse pagamento  
                 poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do Território Nacional, nos Pólos  
                         Conveniados à UNIMES ou via Internet. 

 Os cursos, objeto do presente Edital, são os Superiores de Graduação em Administração; 
Biblioteconomia, Engenharia Ambiental, Engemharia de Produção, Ciências Contábeis, Serviço Social, 
Relações internacionais, Ciências Econômicas. Licenciaturas em Pedagogia, Artes Visuais, Ciências 
Biológicas, Ciências Sociais, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras-Português, Matemática, 
Química e Música. Tecnologos em Gestão Ambiental, Logística, Gestão em Tecnologia da Informação, 
Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Gatronomia, Gestão Comercial, Gestão de Turismo, 
Gestão Portuária, Hotelaria e Marketing. Todos na Modalidade de Educação a Distância.

IMPORTANTE:  O simples recolhimento da TAXA DE INSCRIÇÃO não garante a participação no Processo 
Seletivo.  O candidato deverá, obrigatoriamente:

I. Apresentar o comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, com a devida autenticação, 
no dia do exame;
II. Apresentar seu Documento Original de Identidade no dia do exame.

 Se o candidato não tiver como acessar a Internet, deverá procurar diretamente o Pólo de 
Apoio Presencial mais próximo. 

VER: Pólos Credenciados
 
2. Documento Obrigatório:

 É obrigatória a apresentação do original do documento de identidade do candidato, no ato de 
inscrição e no dia do exame.
 Não será aceita cópia do documento, ainda que autenticada, bem como, protocolo de requerimento 
da cédula de identidade.
 Não será aceito como prova de identidade, outros documentos legalmente não reconhecidos 
para esse fim.
 Será aceito como documento de identidade, as cédulas expedidas pelas Secretarias de Segurança 
Pública dos estados da federação, pelas forças armadas e polícia militar, as carteiras expedidas por 
ordens ou conselhos classistas e o passaporte.
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3. Horário do Exame:

 Nos locais de prova – VER: Pólos Credenciados, os portões serão fechados às 9h00 (horário 
de Brasília), do dia 22 de Outubro de 2017, Domingo. 
 A prova terá duração de três horas.
 A Comissão do Processo Seletivo pede que os candidatos considerem cuidadosamente as 
questões relacionadas com o transporte e acesso para os locais de prova. Recomenda-se chegar com 
uma hora de antecedência.

 Importante: VER: Pólos Credenciados.

4. Restrições Durante o Exame:

 Não será permitido portar ou usar calculadora, bem como quaisquer outros aparelhos 
eletrônicos tais como telefone celular, “pagers”, rádio–comunicadores, relógios comunicadores, 
relógios–calculadora, computadores e todos os demais tipos de equipamentos eletrônicos e qualquer 
outra forma ou fonte de consulta.
 
5. Matrícula:

              A matrícula dos candidatos classificados terá início no dia 23 de Outubro de 2017 a 26 de 
Fevereiro de 2018, mediante a apresentação da documentação:

I. Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente autenticado;
II. Histórico Escolar correspondente ao curso concluído;
III. Provar estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
IV. Certidão de Nascimento (ou Casamento);
V. Título de Eleitor;
VI. Cédula de Identidade;
VII. CPF - Cadastro de Pessoa Física;
VIII. 01 (uma) fotografia 3x4, recente.
IX. Comprovante de Residência

 O candidato que não efetuar sua matrícula no prazo estipulado perderá seu direito à vaga.

A UNIMES divulgará no site - www.unimes.br , sempre que necessário, normas complementares 
ao Edital, manual do candidato e comunicados oficiais sobre o Processo Seletivo e procedimentos 
para matrícula.

ImportanteRecomendações Importantes 
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Demais CursosDemais Cursos

PÓS-GRADUAÇÃO

•	 Lato Sensu em Auditoria interna de sistemas de gestão integrados

•	 Lato Sensu o Coordenador Pedagógico e a Prática Educativa

•	 Lato Sensu em Docência e Pesquisa para o Ensino Superior

•	 Lato Sensu em Educação Inclusiva

•	 Lato Sensu em Educação Infantil

•	 Lato Sensu em Educação Matemática: Competências, Habilidades e Significados

•	 Lato Sensu em Educação para a Diversidade

•	 Lato Sensu em Educação Patrimonial: Desafios para o Ensino, a História e a Cultura

•	 Lato Sensu em Ensino de Artes Visuais

•	 Lato Sensu em Ensino das Ciências da Natureza

•	 Lato Sensu em Ensino de Geografia

•	 Lato Sensu em Ensino de Língua e Literaturas de Língua Portuguesa

•	 Lato Sensu em Formação Pedagógica: Tecnologias para a Gestão da Aprendizagem on line

•	 Lato Sensu em Formação de Valores na Prática da Educação

•	 Lato Sensu em Gestão Ambiental para Educadores

•	 Lato Sensu em História, Filosofia e Sociologia das Ciências da Natureza e da Matemática

•	 Lato Sensu em Metodologia de Ensino Aplicadas à Educação de Jovens e Adultos

•	 Lato Sensu em Psicopedagogia    CURSOS IN COMPANY

Mais informações em nosso site: 

www.unimes.br

Expediente:

O Manual do Processo Seletivo é uma realização do CEUBAN – Centro de Estudos Unificados Bandeirante, 
mantenedora da Universidade Metropolitana de Santos e do Núcleo de Educação a Distância – NEAD-UNIMES.

 Projeto Gráfico e Produção:  Grupo de Design e Multimídia - UNIMES VIRTUAL
 Editado em:   Setembro de 2017


