
OPORTUNIDADE. Cursinho é uma boa opção para jovens que desejam se preparar para o vestibular

Unifesp abre inscrições
para curso preparatório
Único pré-requisito para ingressar no processo seletivo é ter completado o 2º ano do Ensino Médio

A Unifesp (Universidade
Federal de São Paulo) abriu
ontem as inscrições para o
processo seletivo do cursi-
nho pré-vestibular Jeannine
Aboulafia, conhecido como
CUJA.

Os interessados devem
realizar a pré-inscrição no
site www.cujaunifesp.com
até o dia 16. Nos dias 17,
18 ou 19 os pré-inscritos
devem confirmar a inscri-
ção pessoalmente, das 13h
às 20h, na Rua Pedro de To-
ledo, 840, Vila Mariana, na
Capital. Nestes três dias,
os candidatos que não reali-
zaram a pré-inscrição onli-
ne poderão se matricular
presencialmente.

Para a confirmação, é ne-
cessário apresentar um do-
cumento com foto e pagar
uma taxa de R$ 5. Os meno-
res de 18 anos devem estar
acompanhados por um res-
ponsável ou apresentar uma
autorização para participar
da prova. O exame de sele-
ção será realizado no dia 21,
a partir das 12h30.

O CUJA oferece anual-
mente 168 vagas. Os melho-
res colocados na prova de se-
leção de alunos serão convo-

cados para matrícula (com
taxa de R$ 30) e os demais fi-
carão em fila de espera e se-
rão chamados até o fim de
fevereiro, caso haja vagas re-
manescentes.

O único pré-requisito pa-
ra ingressar no CUJA é ter
completado o 2º ano do Ensi-
no Médio. As aulas são mi-
nistradas no campus São
Paulo da Unifesp, na Vila
Clementino, de segunda a

sexta-feira, das 18h45 às
22h, e aos sábados, das 9h
às 17h.

Jovens que residem no
Grande ABC têm fácil aces-
so ao campus onde são mi-
nistradas as aulas, por meio
do sistema da CPTM (Com-
panhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos) e Metrô.

ENEM
Neste mês, outro cursinho

preparatório, desta vez para
estudantes que irão cursar o
Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio), deve ter suas
inscrições abertas. Trata-se
do preparatório oferecido pe-
la UFABC (Universidade Fe-
deral do ABC). A instituição,
que já disponibiliza o curso
em Santo André, irá inaugu-
rar neste ano uma turma
também em São Bernardo.

da Redação

AINDA DÁ TEMPO

Vestibular na
Metodista recebe
inscrições até o
próximo dia 13

As inscrições continuam
abertas para o vestibular nas
modalidades a distância e
presencial na Universidade
Metodista de São Paulo até
dia 13. As graduações estão
disponíveis em cinco áreas
do conhecimento: Ciências
Médicas e da Saúde; Gestão
e Direito; Comunicação, Edu-
cação e Humanidades; Teo-
logia; Engenharias, Tecnolo-
gia e Informação. As provas
acontecem nos dias 14 e 15
deste mês.

Entre as novidades dos
cursos presenciais, neste
ano, a Metodista está abrin-
do turmas para Engenharia
Civil e Engenharia Eletrôni-
ca, com duração de 4 a 5
anos.

Os interessados em pres-
tar vestibular na modalida-
de podem optar por escolher
entre a prova digital (R$ 40)
ou presencial (R$ 80).

A Metodista também está
com inscrições abertas para
o vestibular a distância, via
internet ou nos polos de
apoio presencial em todo o
País. As provas estão progra-
madas para os dias 13 e 14
deste mês. O valor de inscri-
ção é de R$ 30.

Mais informações podem
ser obtidas no site portal.me-
todista.br.
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Marina Brandão 10/10/16

Um total de 20.741 candi-
datos iniciam domingo a se-
gunda fase de provas da Fu-
vest. Considerada por estu-
dantes um dos vestibulares
mais difíceis do País, a prova
é responsável por selecionar
candidatos para vagas na
USP (Universidade de São
Paulo) e na Faculdade de
Ciências Médicas da Santa
Casa.

As provas da segunda fase
serão aplicadas entre os dias
8 e 10. No primeiro dia, os
candidatos farão a prova de
português e a redação. Na se-
gunda-feira, será a vez dos
estudantes testarem seus co-
nhecimentos em história,
geografia, matemática, físi-
ca, química, biologia e in-
glês.

Por último, na terça-feira,
terão que realizar a prova es-
pecífica, de acordo com a
carreira em que o candidato
se inscreveu.

A expectativa é a de que a
primeira chamada da Fuvest
2017 seja divulgada no dia 2
de fevereiro.

Ao todo, foram convoca-
dos para a segunda fase
20.741 candidatos – que dis-
putarão 8.734 vagas na USP
e 120 na Santa Casa de São
Paulo -, além de 2128 trei-
neiros, totalizando 22.869
convocados. da Redação

ÚLTIMA ETAPA

Segunda fase da
Fuvest tem início
domingo com
prova de português

SANTO ANDRÉ

Faculdade Pentágono Rua Cel. Fernando Prestes, 326 – Centro 4437-5577 www.pentagonoedu.com.br Agendada – –

Anhanguera – Industrial Av. Industrial, 3.330 – Bairro Jardim 4991-9800 www.vestibulares.br Agendada R$ 25 a R$ 30 Agendada

Anhanguera – UniA Rua Senador Flaquer – Centro 4097-1400 www.vestibulares.br Agendada R$ 25 a R$ 30 Agendada

Iesa (Instituto de Ensino Superior Santo André) – Uniesp Rua Delfim Moreira, 40 – Centro 4427-4901 www.iesa.edu.br Agendada Gratuito Agendada

SÃO BERNARDO

Fainan (Faculdade Interação Americana) Rua Odeon, 150 – Vila Alcântara 4128-2130 www.fainam.edu.br Agendada R$ 30 Agendada

Universidade Metodista Rua Alfeu Tavares, 149 – Rudge Ramos 4366-5000 wwww.portal.metodista.br 12 e 13/1 R$ 40 a R$ 80 14 e15/1

Anhanguera – ABC Rua Dr. Rudge Ramos, 1.501 – Rudge Ramos 0800 883 5543 www.vestibulares.br Agendada R$ 25 a R$ 30 Agendada

Anhanguera – Anchieta Avenida Senador Vergueiro, 505 – Jardim do Mar 2823-1000 www.vestibulares.br Agendada R$ 25 a R$ 30 Agendada

SÃO CAETANO

Anhanguera Rua Amazonas, 2.000 – Oswaldo Cruz 4223-7894 www.vestibulares.br Agendada R$ 25 a R$ 30 Agendada

Faculdade Tijucussu – Uniesp Rua Martins Francisco, 471 – Santa Paula 4224-9490 www.faculdadetijucussu.edu.br Agendada Gratuito Agendada

DIADEMA

FAD (Faculdade de Diadema) Avenida Alda, 831 – Pq.Sete de Setembro 4055-5224 www.faculdadediadema.edu.br Agendada Gratuito Agendada

MAUÁ

Fama (Faculdade de Mauá) – Uniesp Rua Vitorino Dell’Antônia, 349 – Vila Noemia 4512-6100 www.facmaua.edu.br Agendada Gratuito Agendada

RIBEIRÃO PIRES

Firp (Faculdades Integradas de Ribeirão Pires) – Uniesp Av. Cel. Oliveira Lima, 3.345 – Aliança 4822-8520 www.firp.edu.br Agendada Gratuito Agendada
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