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Formas de Ingressar na UNISUAM 
 
 
 

• VESTIBULAR (Tradicional ou agendado) 

• EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) 
(são reservadas 20% das vagas para aqueles que já tenham realizado o ENEM) 

 
 
INSCRIÇÕES 

• Acesse o site www. unisuam.edu.br;  

• Clique no link Vestibular; escolha a opção de Vestibular: Tradicional ou 
Agendado; 

• Digite seu CPF e clique em “Enviar”; 

• Preencha corretamente seus dados no Formulário de Inscrição e clique em 
“Confirmar”; 

• Escolha a Unidade onde quer estudar; 

• Caso não tenha acesso à Internet, o candidato poderá utilizar os laboratórios da 
Instituição, situados  na Avenida Paris, 72 – Bonsucesso, Rio de Janeiro – RJ, na 
Rua Campo Grande, 1508 – Campo Grande, Rio de Janeiro -  RJ, na Rua Apiacás, 
320 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro -  RJ, ou na Rua Fonseca, 240 – Bangu – Rio 
de Janeiro, nos horários de funcionamento das Unidades.  

• No ato da inscrição o candidato deverá preencher o requerimento de inscrição 
e questionário.  

• O preenchimento do requerimento de inscrição será de inteira 
responsabilidade do candidato e, para que possa produzir todos os efeitos a 
que se destina, deverá ser feito com estrita observância das regras do edital de 
vestibular. 

• No ato da inscrição o candidato deverá efetuar duas opções de curso e turno e 
o local em que deseja estudar (Bangu, Bonsucesso, Campo Grande ou 
Jacarepaguá), bem como escolher a língua estrangeira (Inglês ou Espanhol) em 
que será examinado (a não opção pela língua estrangeira obriga o candidato a 
prestar prova de Inglês). 

• O candidato que tenha concluído o ensino médio no exterior deverá apresentar 
declaração de equivalência de curso, expedida pelo Conselho Estadual de 
Educação, no ato da matrícula, caso aprovado. 

• No ato da inscrição o candidato deverá imprimir “PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 
NO PROCESSO SELETIVO”, o qual será apresentado, juntamente com o original 
da identidade, no dia da realização da prova.  

• O candidato portador de deficiência que precise de condições especiais para 
fazer as provas deve informar esta situação no campo apropriado da ficha de 
inscrição. 

 
A data, horário e local da prova vêm informados na Ficha de Inscrição. 
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CANDIDATOS QUE USARÃO AS VAGAS RESERVADAS PARA O EXAME NACIONAL 
DO ENSINO MÉDIO (ENEM) 
O candidato que desejar utilizar o resultado do ENEM deverá manifestar esse 
interesse através da apresentação de duas cópias autenticadas do resultado 
alcançado no Exame, que deverão ser entregues com os demais documentos 
exigidos para a matrícula (Item 7.1), sem a necessidade de realização da prova. Os 
candidatos com menos de 30 (trinta) pontos na prova objetiva ou menos de 30 
(trinta) pontos na redação (ENEM até 2008), menos de 300 (trezentos) pontos na 
prova objetiva (ENEM 2009 e 2010), menos de 300 (trezentos) pontos na média das 
provas objetivas (ENEM 2011), ou menos de 300 (trezentos) pontos na redação 
(ENEM 2009, 2010 e 2011), não poderão concorrer às vagas oferecidas para 
ingresso pelo ENEM.  
 
 
 

Prova 
 

• O Processo Seletivo é realizado na Av. Paris, 72 – Bonsucesso - Rio de Janeiro - 
RJ, para os candidatos que concorrem às vagas de Bonsucesso; na Rua Campo 
Grande, 1508 – Campo Grande – Rio de Janeiro – RJ, para os candidatos que 
concorrem às vagas de Campo Grande; na Rua Apiacás, 320 – Jacarepaguá – Rio 
de Janeiro – RJ, para os candidatos que concorrem às vagas de Jacarepaguá; na 
Rua Fonseca, 240 – Bangu – Rio de Janeiro – RJ, para os candidatos que 
concorrem às vagas de Bangu. 

• O candidato deve chegar ao local da prova com 1 (uma) hora de antecedência. 
Após o fechamento dos portões, não será permitida a entrada de nenhum 
candidato. 

• Ao chegar à sala, o candidato, após ter sua identidade checada, receberá uma 
folha de redação e um cartão-resposta.  O candidato deverá preenchê-lo, com 
caneta azul ou preta, até o limite de questões de sua prova. 

• Não é permitida, sob nenhum pretexto, a prestação da prova em local e horário 
diferente do estabelecido no Edital de Vestibular. 

• Não há 2º chamada para faltosos, ficando estes, automaticamente, eliminados 
do Processo Seletivo. 

• Não serão aceitos recursos para revisão ou vistas de prova. 

• Somente fará prova o candidato que apresentar o protocolo de inscrição e seu 
documento de identidade original com foto (são considerados documentos de 
identidade: carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de 
Segurança, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores, Polícias Militar, 
Civil e Federal, Carteira Nacional de Habilitação (novo modelo), Carteira de 
Trabalho, carteiras expedidas por Órgãos e Conselhos de Classe, tais como OAB, 
CREA, CRA, CREFITO, COREN etc.). 

• O candidato somente poderá devolver a prova aos fiscais da sala a partir de 60 
minutos de seu início. 

• Os três últimos candidatos serão liberados juntos, quando tiverem acabado a 
prova ou ao final do tempo estipulado para sua realização. 
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CONTEÚDO DA PROVA 

• A UNISUAM realiza Processo Seletivo por meio de prova, composta de 27 
questões objetivas. 

• A prova versará sobre conhecimentos gerais de assuntos ministrados no ensino 
médio e será objetiva. 

• A redação versará sobre tema da atualidade e terá valor de 10 pontos.  
 
 
RESULTADOS 
O vestibulando pode ter acesso ao resultado do vestibular pelos murais da 
Instituição ou pelo site www.unisuam.edu.br, clicando no link Vestibular, 
Resultado, digitando seu CPF. 
 
 
CLASSIFICAÇÃO 

• Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que tirar menos que três 
pontos na redação e/ou menos que três pontos nas questões objetivas. 

• Para os candidatos com o mesmo total de pontos, é feito o desempate através 
dos pontos obtidos na prova de redação e, persistindo o empate, terá 
prioridade o candidato mais idoso. 

• Ainda que aprovado no Processo Seletivo, não terá direito à matrícula o 
candidato cuja classificação ultrapassar o número de vagas oferecidas em cada 
curso e turno. 

• O resultado do Processo Seletivo será divulgado por meio de listagens a serem 
afixadas nos quadros de avisos de Bonsucesso, Campo Grande, Bangu e 
Jacarepaguá ou através da Internet pelo site: www.unisuam.edu.br, em data 
divulgada no Edital. 
Não havendo o mínimo de 30 (trinta) alunos matriculados para um 
determinado CURSO e TURNO após o último Processo Seletivo, os matriculados  
serão convocados para efetuar nova opção para cursos/turnos com vagas 
remanescentes. 
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Matrículas 
 
O candidato classificado deverá apresentar a seguinte documentação para a 
matrícula: 
a) Original do certificado ou diploma (diploma para aqueles que concluíram o curso 
técnico ou de formação de professores) de conclusão do ensino médio ou 
equivalente; 
b) Original do histórico escolar do ensino médio; 
c) cópia do Diário Oficial, com a devida publicação do nome do candidato, para 
concluintes do ensino médio, no Estado do Rio de Janeiro, a partir de 1985; 
d) Original da certidão de nascimento ou casamento; 
e) Original do documento de identidade; 
f) Original do título de eleitor; 
g) Original do certificado de estar em dia com as obrigações militares; 
h) Original do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
I) Original do comprovante de residência. 
Os documentos acima referidos serão escaneados no ato da matrícula e devolvidos 
aos candidatos. Após a conferência da documentação, será emitido boleto para 
pagamento, na rede bancária, da 1ª parcela da semestralidade 2012.2. Somente 
após a confirmação do pagamento será efetivada a matrícula. 
 

Os candidatos classificados, que cursam ou cursaram no Centro Universitário 
Augusto Motta, ou em outras Instituições de Ensino Superior, após a efetivação da 
matrícula, poderão solicitar aproveitamento de estudos, via requerimento, junto à 
Secretaria Geral, anexando os seguintes documentos: 
a) histórico escolar completo (original), da(s) Instituição(ões)  anterior(es). 
b) programa das disciplinas cursadas na(s) Instituição(ões) anterior(es), exceto para 
ex-aluno do Centro Universitário Augusto Motta; 
c) comprovante de reconhecimento ou autorização de funcionamento do curso, 
exceto para aluno do Centro Universitário Augusto Motta. 
d) após as isenções os alunos deverão escolher as disciplinas que irão cursar no 
período 2012/2, junto as suas coordenações dos cursos (de acordo com o prazo 
previsto no calendário acadêmico). 
 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 

• Em Bonsucesso, os cursos são ministrados na sede da Instituição, situada na Av. 
Paris, 72 - Bonsucesso – RJ. Em Campo Grande os cursos são ministrados na 
sede do Colégio Antonio de Pádua, situado na Rua Campo Grande, 1508 – 
Campo Grande – RJ. . Em Bangu os cursos são ministrados na sede do Bangu 
Shopping, situado na Rua Fonseca, 240 – Bangu – RJ. Em Jacarepaguá os cursos 
são ministrados na Rua Apiacás, 320 – Jacarepaguá – RJ.  

• O aluno que se servir de documento falso ou inidôneo para matricular-se terá a 
matrícula cancelada, mesmo durante a realização do curso, além de perder as 
mensalidades pagas e ficar sujeito às punições previstas em Lei. 
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• A UNISUAM, em atendimento ao que dispõe a Portaria Normativa nº 40 de 12 
de dezembro de 2007, coloca no site www.unisuam.edu.br, à disposição de 
todos os candidatos e alunos, as condições de ofertas dos cursos. 

 
 
 
CONVÊNIOS 
A UNISUAM mantém convênios com cerca de 200 empresas para estágios e 
também convênios com mais de 600 empresas para bolsas de estudo.  Você pode 
ver a lista completa em nosso site, no link “Você na UNISUAM”.  
 
 
 

Alguns Serviços Oferecidos pela 
UNISUAM a Seus Alunos 

 
Achados e Perdidos 
A Instituição disponibiliza o serviço de Achados e Perdidos. Basta procurar a 
Inspetoria da Unidade. 
 
 
Curso de Aperfeiçoamento Profissional (CAP) 
O Curso de Aperfeiçoamento Profissional (CAP) é um programa de capacitação 
profissional que tem como objetivo fornecer à sociedade do entorno das Unidades 
da UNISUAM treinamento voltado para o desenvolvimento empresarial. O CAP  
conta com uma equipe de professores capacitados para melhor atender às 
necessidades dos alunos e do mercado e oferece cursos de extensão de  curta e 
média duração a preços acessíveis em diversas áreas, como Comunicação, Cultura, 
Direitos Humanos, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Trabalho.   
 
 
 
Centro Cultural da UNISUAM (CCULT) 
O Centro Cultural da UNISUAM (CCULT) tem o objetivo de promover arte, cultura, 
música, exposições, filmes, leitura de peças, entre outras atividades para o público 
interno e externo do Centro Universitário. O CCULT proporciona uma programação 
contínua, com atividades realizadas por alunos e convidados. 
O CCULT, localizado na Unidade Bonsucesso, é a primeira casa de cultura da Zona 
da Leopoldina, região carente de cultura e lazer do Rio de Janeiro. 
 
 
Centro de Estudo de Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM) 
O Centro de Estudo de Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM), que atualmente 
oferece os cursos de Inglês, Francês, Espanhol e Italiano, conta com uma equipe de 
professores capacitados para melhor atender às necessidades dos alunos, 
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preocupados com a aprendizagem e a prática das quatro habilidades necessárias 
para dominar um novo idioma: entender, ler, falar e escrever. 
Com a globalização, o domínio de uma língua estrangeira é fundamental para haver 
uma comunicação sem fronteiras, e seja qual for a língua, ela tem o poder de nos 
colocar em contato com uma nova cultura. 
O CELEM conta com certificação universitária, horários flexíveis, alta qualidade com 
preços acessíveis e possibilidade de intercâmbio. 
 
 
Clínica Escola Amarina Motta (CLESAM) 
A UNISUAM oferece aos acadêmicos dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem, 
Nutrição e Serviço Social a possibilidade de treinamento e aprimoramento dos 
conteúdos aprendidos em sala de aula, por meio de estágios supervisionados na 
Clínica Escola.  A Clínica dispõe de serviços de atendimento para a avaliação 
funcional, tratamento fisioterápico, consultas de enfermagem, acompanhamento 
nutricional e serviço social.  
 
 
Comunicação Interna 
A UNISUAM conta com uma Diretoria de Comunicação Corporativa, que divulga aos 
alunos todas as informações a respeito de eventos, cursos, comunicados oficiais 
etc., por meio do Portal, e-mail marketing, murais, Ambiente do Aluno, boletos 
e/ou ações específicas.  
Mantenha seus dados atualizados, para que você possa ficar sabendo de tudo que 
acontece na UNISUAM. 
 

E-mail @ sounisuam 

A UNISUAM oferece a seus alunos, inteiramente grátis, um e-mail vitacílio, o 
@sounisuam.  Ele é um e-mail com capacidade de 10GB, com o Skydrive, que 
oferece até 25GB de espaço para que você tenha seus arquivos em qualquer lugar, 
a qualquer momento. Além disso, você conta com o Office Web, uma plataforma 
com os programas que você mais usa, e muitas outras funcionalidades. Para ativar 
o e-mail @sounisuam, basta acessá-lo pelo seu Ambiente do Aluno. 
 
Inspetoria 
A UNISUAM possui inspetores treinados para garantir o melhor ambiente para as 
aulas e outras atividades. Em cada andar, há uma equipe preparada para informar e 
auxiliar o processo educacional entre alunos e professores. 
 
 
 
Laboratórios de Informática 
A Instituição disponibiliza acesso à Internet e demais serviços através dos diversos 
laboratórios de informática, obedecidas as normas para sua utilização. 
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Laboratório Multidisciplinar de Estudo de Linguagens ( LAMEL) 
O Laboratório Multidisciplinar de Estudo de Linguagens ( LAMEL), coordenado pelo 
curso de Letras, é um projeto multidisciplinar, com ênfase nos estudos da 
linguagem, voltado para pesquisa, eventos, metodologias e produção de  material  
didático-pedagógico. O LAMEL é um espaço técnico-acadêmico-científico que 
possibilita o trabalho com alunos de graduação e pós-graduação da UNISUAM.    
 
 
Monitoria 
Considerado o primeiro degrau da carreira do discente, desenvolvendo os 
conhecimentos e habilidades necessários à prática pedagógica com todas as 
implicações das atividades de ensino, a UNISUAM oferece ao aluno a oportunidade 
de aprimorar seu currículo e ainda contribuir para o enriquecimento do 
conhecimento de seus colegas através dos programas de monitorias em  diversas  
disciplinas.  Adequado ao calendário vigente na Instituição, o programa seleciona os 
mais capacitados estudantes em suas áreas para cooperar na formação do alunado. 
 
 
Nivelamento e Aprimoramento 
A UNISUAM oferece ao seu corpo discente cursos de Nivelamento nas áreas de 
Língua Portuguesa, Matemática e Inglês e Aprimoramento em Informática. 
O objetivo desses nivelamentos é recuperar e/ou suprir o déficit de conteúdo do 
Ensino Médio trazido pelos alunos nessas áreas. Os cursos são oferecidos 
semestralmente, sem ônus, com carga horária que pode variar de 40h a 60h, e são 
ministrados por alunos dos cursos de Letras, Matemática, Ciência da Computação e 
Superior de Tecnologia em Informática, sob a supervisão direta de um professor da 
área. 
 
 
Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP) 
O NAPP apoia as atividades acadêmicas diretamente, quando solicitado pelos 
discentes e/ou docentes para tratar de questões que interferem no processo do 
ensino-aprendizagem. Oferece efetivo apoio indireto por meio dos projetos que  
promovem sustentação, e visa oferecer estímulos à permanência dos alunos no 
curso universitário tendo como foco a missão institucional: “Promover o 
desenvolvimento do homem e do meio em que vive numa relação recíproca com a 
sociedade, permitindo o acesso a um ensino de qualidade, participando ativamente 
da melhoria dos processos educacionais do País.” Para a efetivação desta proposta,  
o NAPP disponibiliza para todos os alunos, no decorrer do semestre, cursos, 
palestras e oficinas sem nenhum custo, cujas horas podem ser computadas como 
atividade complementar.  
 
 
Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo (NAE) 
O Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo (NAE) tem como objetivo prestar 
serviços de consultoria e assessoria com qualidade, buscando fomentar o 
desenvolvimento da sociedade, bem como disponibilizar ao corpo discente, 
devidamente orientado por professores capacitados, um campo amplo e fértil para 
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o desenvolvimento da prática profissional e da investigação científica, propiciando 
às comunidades interna e externa o crescimento pessoal e profissional. 
 
 
Núcleo de Comunicação Social Hans Donner 
Direcionado principalmente aos cursos de Comunicação Social, o Núcleo Hans 
Donner é equipado com toda a infraestrutura necessária para a formação de 
profissionais com domínio das novas tecnologias. No edifício de quatro andares, os 
alunos têm à sua disposição laboratórios multimídia equipados com softwares de 
editoração de imagem e vídeo, estúdios de fotografia e    de TV,    ilhas de edição,  
agência de publicidade e redação de jornalismo, além de salas de aula e auditório 
multimídia. Toda essa estrutura permite aos alunos da UNISUAM desenvolver 
trabalhos de nível profissional, preparando-se para um mercado de trabalho 
altamente competitivo. 
 
 
Núcleo de Prática Jurídica Prof. João Familiar Filho (NPJ) 
Totalmente informatizado, o NPJ oferece atendimento gratuito à comunidade, 
atuando em causas cíveis (família), penais (orientação), trabalhistas e 
previdenciárias, além de servir como prática laboratorial aos alunos estagiários do 
curso de Direito, sob a supervisão de advogados orientadores. 
 
 
 
Núcleo de Relações Internacionais (NRI) 
O NRI tem como objetivo promover o desenvolvimento de estudantes e 
professores da UNISUAM nos espaços universitários de renome global. Por meio de 
intercâmbios, convênios, palestras e programas acadêmicos, o NRI oferece diversas 
oportunidades para o ingresso de sua comunidade no cenário internacional. 
 
 
Ouvidoria 
A Ouvidoria UNISUAM recebe e apura a procedência de reclamações ou denúncias 
encaminhadas por membros da comunidade universitária ou do público em geral. 
Sugere, às diversas instâncias da administração interna, medidas de 
aperfeiçoamento do funcionamento da Instituição, além de analisar e orientar os 
alunos na solução de suas críticas e sugestões. A Ouvidoria  recebe  reclamações,  
sugestões e elogios pela internet e também denúncias anônimas, se forem 
justificadas as razões do anonimato. 
 
 
 
Protocolo Online 
Os alunos da UNISUAM contam agora com o Protocolo Online, que permite a 
solicitação de documentos via Internet, pelo ambiente Aluno Online, o que 
proporciona rapidez, conforto e facilidade em todos os serviços solicitados.  
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Secretaria Geral  

A UNISUAM, sempre preocupada em oferecer o melhor atendimento, comodidade 
e agilidade, disponibiliza a seus alunos a Secretaria Geral, que centraliza os 
atendimentos, solicitações e entrega de documentos, tais como diplomas, 
certidões, históricos escolares, declarações etc. referentes à vida acadêmica dos 
alunos. As solicitações deverão ser feitas via protocolo online ou presencialmente 
na Secretaria Geral. 
 
 
Sistema de Bibliotecas e Informação 
Fazendo parte da infraestrutura da UNISUAM no apoio aos programas de ensino, 
pesquisa e extensão e oferecendo informações nos mais variados suportes à 
comunidade acadêmica, as Bibliotecas possuem um acervo de mais de 130.000 mil 
volumes, entre livros, folhetos, periódicos, monografias, obras de referência, fitas 
de vídeo, DVDs e CD-ROMs. Os alunos podem fazer uso das instalações das 
Bibliotecas, bem como retirar livros através do serviço de empréstimo domiciliar, 
de acordo com o regulamento. 
 
 
Sistema Automatizado de Gestão Acadêmica (SAGA) 
Sistema informatizado, desenvolvido pela área de Inovação e Tecnologia 
Educacional da UNISUAM, em que os alunos, por meio de sua matrícula e senha, 
podem ter acesso a todos os seus dados financeiros e acadêmicos. 
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Outros Serviços Oferecidos à Família e 
Amigos dos Alunos 

 
 
Escola Técnica UNISUAM (ETUS) 
A Escola Técnica UNISUAM (ETUS) promove a formação técnico-profissional do 
cidadão, desenvolvendo competências para o trabalho. A ETUS oferece ensino 
médio  profissionalizante e cursos técnicos em diversas áreas. 
 
 
 
Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) 

Em 2009, a UNISUAM lançou a Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI), que 
promove, a partir de dinâmicas de grupo, a integração dos idosos em torno de 
temas que interfiram na autoestima e nos relacionamentos interpessoais. A UNATI 
procura estimular as potencialidades e a retomada/descoberta de projetos de vida, 
para que os idosos possam viver bem a Terceira Idade, aprendendo a conviver, e 
tem oficinas em diversas áreas, como Nutrição, Fisioterapia, Estética, Farmácia, 
Gastronomia, Enfermagem, Educação Física, Pedagogia e Comunicação Social. 
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Manual do Vestibulando 2012/2  
 
 
Contém 20 páginas impressas em papel off-set 75 g/m2, no formato A5 
(148x210mm); e capa em papel couchê brilho 150 g/m2.  
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