
CURSOS A DISTÂNCIA — EAD

Opções de Processo Seletivo:

Tanto a prova digital quanto a prova tradicional serão aplicadas nos campi da Metodista, conforme local 
indicado no formulário de inscrição. Há um limite no número de candidatos para cada edição da prova digital.

Valores de inscrição:

Digital R$ 40,00

Resultado do ENEM + Prova Digital R$ 40,00

Resultado do ENEM + Prova Tradicional R$ 80,00

Tradicional R$ 80,00

Utilização somente do resultado do ENEM R$ 15,00

processoseletivo.metodista.br
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BOLSAS DE ESTUDO

CRÉDITO EDUCATIVO

Bolsa Social Metodista – Cursos Presenciais e a Distância

Em respeito aos novos dispositivos da legislação filantrópica vigentes no País, a Metodista mantém 
um programa de Bolsas de Estudos para alunos dos cursos de graduação, de acordo com sua missão 
institucional e critérios regimentais, e dentro dos limites orçamentários estabelecidos para o ano 
em cada curso. Os candidatos para os cursos a distância poderão obter bolsa de estudos integral. 

Já os candidatos aos cursos presenciais poderão concorrer a bolsas integrais e parciais. O 
interessado em solicitar a bolsa de estudos poderá participar do Processo Seletivo, observando 
as instruções e condições para a inscrição, no Edital para Bolsa de Estudos a ser divulgado no 
Portal da Metodista. Caso o candidato decida fazer uso do resultado do ENEM e solicitar a bolsa, 
somente serão considerados os resultados do ENEM de 2014.

Informações:
www.metodista.br/bolsas   |   bolsas@metodista.br   |   (11) 4366-5000

CURSOS PRESENCIAIS

Financiamento Estudantil (Fies) – Cursos Presenciais

Alunos dos cursos de graduação na modalidade presencial podem concorrer ao financiamento de 
seus estudos, por meio do Programa de Financiamento Estudantil – Fies (MEC). A administração 
e as normas que regem o Programa são de responsabilidade do Ministério da Educação (MEC). 
Verifique as regras para o financiamento do 2o semestre de 2015. Para mais informações, acesse: 
sisfiesportal.mec.gov.br

Universitário PRAVALER – Cursos Presenciais

A Metodista, em parceria com a Ideal Invest, oferece o Crédito Universitário PRAVALER. Para saber 
mais sobre o Crédito Universitário PRAVALER, visite o site: www.creditouniversitario.com.br/.

Financiamento Interno – Cursos Presenciais 

A Universidade Metodista de São Paulo conta com a Bolsa Restituível (Financiamento Interno), 
que é concedida ao estudante que estiver passando por dificuldade financeira transitória, com 
a reposição dos valores após o término do curso. Essa opção de financiamento é exclusiva 
aos estudantes ingressantes dos cursos de graduação na modalidade presencial e possibilita 
o financiamento de até 50% do valor da mensalidade, conforme recursos disponíveis. Para 
saber mais, acesse: www.metodista.br/financeiro/bolsas/programas-de-bolsas/bolsa-restituivel 

* Serão aproveitados os resultados do ENEM a partir de 1998, tendo em vista que o INEP/MEC mantém 
os registros em sua base de dados para o período assinalado.

PROVA 
TRADICIONAL

Questões de múltipla escolha  
+ prova de redação manuscrita.

PROVA

ENEM*
Utilização da nota do ENEM, sem 

necessidade de participar da prova 
tradicional ou digital. 

ENEM*
Utilização da nota do ENEM, sem 

necessidade de participação na prova.

PROVA 
DIGITAL

Questões de múltipla escolha que serão 
respondidas pelo candidato diretamente 
em um computador da universidade + 

prova de redação manuscrita.

ENEM + 
PROVA

Utilização da nota do ENEM, com a 
participação em um dos tipos de provas, 

tradicional ou digital. Neste caso, será 
considerada a maior pontuação.

Opções de Processo Seletivo:

Valores de inscrição:

Prova R$ 30,00

Utilização somente do resultado do ENEM R$ 10,00

Teologia – Integralização de Créditos R$ 70,00
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ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO
Graduação Presencial Graduação a Distância

BIOLÓGICAS E SAÚDE

• Biomedicina  [Bacharelado] [4 anos] [noite]

• Estética e Cosmética [Graduação Tecnológica] [2,5 anos] [tarde/noite]

 • Farmácia  [Bacharelado] [4 anos] [noite] 

 • Fisioterapia  [Bacharelado] [4,5 anos] [noite] 

  • Psicologia  [Bacharelado] [5 anos] [noite] 

COMUNICAÇÃO

 • Design de Interiores [Graduação Tecnológica] [2 anos] [manhã]

  • Produção Multimídia [Graduação Tecnológica] [2 anos] [noite]

EXATAS E TECNOLOGIA

 • Análise e Desenvolvimento de Sistemas [Graduação Tecnológica] [2,5 anos] [noite]

 • Automação Industrial [Graduação Tecnológica] [3 anos] [noite]

 • Engenharia Ambiental e Sanitária [Bacharelado] [5 anos] [noite]

 • Engenharia de Produção [Bacharelado] [5 anos] [noite]

 • Gestão da Tecnologia da Informação [Graduação Tecnológica] [2,5 anos] [noite]

• Sistemas de Informação [Bacharelado] [4 anos] [noite]

GESTÃO E NEGÓCIOS

 • Administração  [Bacharelado] [4 anos] [noite] 

 • Ciências Contábeis  [Bacharelado] [4 anos] [noite]

  • Gestão da Qualidade [Graduação Tecnológica] [2 anos] [noite]

 • Gestão de Recursos Humanos  [Graduação Tecnológica] [2 anos] [noite]

   • Logística [Graduação Tecnológica] [2 anos] [noite]

 • Marketing [Graduação Tecnológica] [2 anos] [noite]

 • Processos Gerenciais [Graduação Tecnológica] [2 anos] [noite]

 
HUMANIDADES

 • Direito  [Bacharelado] [5 anos] [noite] 

BIOLÓGICAS E SAÚDE 

• Gestão Ambiental [2 anos] [Graduação Tecnológica]

COMUNICAÇÃO  

• Jogos Digitais – Produção de Games [2,5 anos] [Graduação Tecnológica]

EXATAS E TECNOLOGIA  

• Análise e Desenvolvimento de Sistemas [2,5 anos] [Graduação Tecnológica]

GESTÃO E NEGÓCIOS

• Administração [4 anos] [Bacharelado]

• Gestão Comercial [2 anos] [Graduação Tecnológica] 

• Gestão de Recursos Humanos  [2 anos] [Graduação Tecnológica] 

• Gestão de Seguros  [2 anos] [Graduação Tecnológica] 

• Gestão Financeira  [2 anos] [Graduação Tecnológica] 

• Gestão Portuária  [2 anos] [Graduação Tecnológica] 

• Gestão Pública  [2 anos] [Graduação Tecnológica] 

• Logística  [2 anos] [Graduação Tecnológica] 

• Marketing  [2 anos] [Graduação Tecnológica] 

• Processos Gerenciais  [2 anos] [Graduação Tecnológica]

• Segurança Pública  [2 anos] [Graduação Tecnológica]

HUMANIDADES 

• Pedagogia [4 anos] [Licenciatura] 

• Teologia [4 anos] [Bacharelado]  

• Teologia – Integralização de Créditos [1 ano] [Bacharelado]

TREINEIROS

SEGUNDA GRADUAÇÃO
Portadores de Diploma de Graduação

O candidato participa na condição de treineiro somente para testar os 

conhecimentos, avaliar o desempenho e verificar qual a pontuação obtida 

dentro do número de vagas oferecidas no curso de preferência. Neste caso, o 

candidato participará somente da classificação, não tendo direito à vaga indicada 

no formulário de inscrição.

 Cursos estrelados pelo Guia do Estudante.

Havendo vagas remanescentes, a Metodista pode aceitar portadores de diploma 

de graduação, sem a necessidade de realização de processo seletivo. 

Consulte os documentos necessários e o período de inscrição no site 

processoseletivo.metodista.br.

INSCRIÇÕES PELA INTERNET:
processoseletivo.metodista.br

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES PRESENCIAIS: 
Processo Seletivo – Cursos Presenciais e a Distância 

Campus Rudge Ramos – Ed. Delta
Rua Alfeu Tavares, 149 – São Bernardo do Campo/SP

De segunda a sexta-feira, das 9 às 21h, e aos sábados, das 9 às 13h.

Confirmação da inscrição

A inscrição será confirmada após o pagamento do boleto gerado no ato da 
inscrição. Havendo a confirmação do pagamento no sistema, o candidato 
receberá, por e-mail, a informação do local da realização da prova. Caso o 
candidato não receba o e-mail, deverá entrar em contato com a Central de 
Relacionamento pelo telefone (11) 4366-5000 e comparecer no dia e horário 
escolhidos no ato da inscrição, portando a comprovação do pagamento.

processoseletivo.metodista.brTransforme sua vida. Transforme a realidade.
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