
Opçõespara
jáentrarna
faculdade
em2006
Instituições usam notas do Enem
e permitem agendar as avaliações

��������
�����	��
����
���
��������
��������
�������
����������
��������
�����
��
����������
����������
��������
����
���
��������
�����
��
����
���
�������
�������
�����
��
�������
�������
�������
����������
�����
��

�����
��
��������
�������
�������
����������
�
��� ���!
�������

����������

��������"�������
����
����
���
���������


��
����
�"�������

	���

��
���
����
��#����������
�������$�%����&"&��&�
���������
��������"�������

�'������

	��
����(���������"�������


��


#�
����
���
��(����
����
��������"�������

�'���(�������
�"�������
���
��������"�������
�������"�������
����
�	��

��������"�������

	�
���

)))������*&�*�
)))�*�+��������*�
)))�%(���$����*�
)))���$��*�
)))� ��(+�������$����(�*�
)))� ��$�*�
)))� �����$�*�
)))� ���$�*�
)))� �&���(�*�
)))�����$� "%�$�*�
)))�&*����*�
)))����,��-&��*�
)))�����&����*�
)))�$(��$�*�
)))��������*�
)))�%(���$����*�
)))� ��(+�������%&�������*�
)))�(���*�
)))�(����$�*�
)))�%(���$����*�
)))�(�"�*�
)))�(�&���������*�
)))�&*&��$(����*�
)))�(�&*�����(�*�

)))�(�&�����+�*�
)))�(�&�&��*�
)))�(�& &��*�
)))� &"�*�
)))�(�&�%��*�

)))�(�&$�*�

���

.&�

.&�

.&�
/�
/�
/�
.&�
.&�
.&�
/�
.&�
.&�
.&�
.&�
.&�
.&�
/�
/�
.&�
.&�
.&�
.&�
.&�
.&�

.&�

.&�
/�
/�
/�

.&�

�������
���
�����

0/123451062���

�������������������������
���������


7������$��-�����&����&8�#���
����������$�%�����(����
&� ���89�������:����

2*��;�7������&��&� ���89�����$���+�)))�����������*���2���+���<�&����%���&*(+�������� &����������������$<"&���=
�

���� ��!


��������	
�����
����������
������

���	
�����
����
������
�����
���
���
�����
	��������
	��
�����
� !"��
�#
�	���
�
�����
$��%����
 	!
 �����
 ����
 &�
 �������'����
 ���
 �����


 ��!�����

 �����
 ��(��

 �������)����
 ���
%�

 ���

CAPA

INTERLAGOS/S.AMARO/MORUMBI

Paraquemdesejaprestarvesti-
bularnomeiodoano,asuniver-
sidades da região estão com as
inscrições abertas. A Unisa,
por exemplo, recebe inscrições
até1ºdejunho.Esteano,osinte-
ressadosdevemusaroformulá-
rionositewww.unisa.breháva-
lores diferenciados para quem
prestou o Exame Nacional de
Ensino Médio (Enem). Para os
portadores do Boletim Indivi-
dual de Resultadas do Enem, a
inscriçãoégratuitaeocandida-
to deve indicar para a universi-
dadeasnotasouconceitosobti-
dos. Para quem não participou

do exame, a taxa inicial fica em
R$ 50,00 e o candidato deve in-
dicarnafichadeinscriçãoasno-
tas ou conceitos daúltima série
do ensinomédio.
Serãooferecidas 1.235vagas

para cursos de Graduação nas
áreas de Biológicas eHumanas
e 510, para cursos superiores
emdoisanos.Aprovaseráreali-
zadanodia 4, das 9h30às 11h30
no Campus 2 da Unisa, na Rua
Isabel Schmidt, 349, Santo
Amaro. Mais informações pelo
telefone 0800-171796.
Já na Faculdade Interlagos

(a Fintec, que fica na Avenida
Jangadeiro, 111, telefone

5666-6747) as inscrições se en-
cerram hoje, às 12 horas, na se-
cretaria. A prova ocorre no do-
mingo, das 9 às 13 horas. No
atual processo seletivo, há op-
çõessomenteparaoscursossu-
periores com duração de qua-
tro anos, em Administração de
Empresas, Ciências Contábeis,
Pedagogia com habilitação em
Administração Escolar e Edu-
caçãoFísica.As inscrições cus-
tam R$ 15,00. Mais informa-
ções podem ser obtidas no site
www.interlagos.edu.br.
Para quem precisa de mais

tempo para decidir, até 9 de ju-
nho ficamabertas as inscrições
paraasegundaprovadoproces-
so seletivo do Centro Universi-
tário Nove de Julho (Uninove).
A prova será no dia 10, das 14
horas às 17h30. O interessado
podeprocurar aUninovede se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 22
horas; sábados, das 8 às 15 ho-
ras. Na internet, o endereço é
www.uninove.br – com taxa de
inscrição deR$ 30,00.
Outra que está com inscri-

ções abertas, para 27 gradua-
ções, é a Universidade São
Marcos. Na lista de alternati-
vas estão Psicologia, Adminis-
tração e Direito, além de licen-
ciaturaemPedagogiaeLetras.
A prova tradicional será em 25
de junho, mas até hoje o candi-
dato pode optar pela prova
agendada. Mais informações
pelo telefone0800-111170ouno
posto de inscrição na Avenida
Nazaré, 900, Ipiranga.
Já naAnhembiMorumbi, os

candidatos podem escolher en-
tregraduaçãomoduladaesupe-

riordecurtaduração.Asinscri-
ções ocorrem nos campus Vila
Olímpia e Morumbi, no site da
universidade (www.anhembi.

b r ) ou pe l o t e l e f one
0800-0159020,atéodia22(pro-
va agendada) ou 23 de junho
(exame tradicional). A prova

normal estáprevistapara25de
junho, às 10 horas, e os resulta-
dos será divulgados no site da
instituição, no dia 27.●

PROVADIFERENCIADA–No inverno, normalmentehámais vagaspara cursossuperioresdecurtaduração

Maioria das
universidades
faz as inscrições
pela internet
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 maio. 2006. Estadão Sul, p. ZS4.




