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Prezado Candidato,

O objetivo deste manual é orientar e aperfeiçoar o processo de sua participação no 
Vestibular Belas Artes 2018/1. Ressaltamos a importância de lê-lo na íntegra para obter 
informações aprofundadas sobre todos os assuntos abordados.

ATENÇÃO:
• A inscrição na modalidade errada poderá impedir a realização da prova ou da matrícula;
• O Edital do Vestibular apresenta informações detalhadas sobre os procedimentos 

para inscrição. Caso tenha interesse de acessá-lo, clique aqui.
• Antes de ler sobre os prazos e formas para se inscrever no Vestibular,  nossas unida-

des e cursos oferecidos:

Unidade 1 e 2 - Rua Dr. Álvaro Alvim, 90*

Unidade 3 -  Rua José Antônio Coelho, 879

• Arquitetura e Urbanismo
• Artes Cênicas
• Artes Visuais, Pintura, Gravura e Escultura
• Desenho de Animação
• Design de Games
• Design de Interiores
• Design de Moda
• Design de Produto
• Design Gráfico
• Fotografia
• Comunicação Social - Jornalismo
• Mídias Sociais Digitais
• Produção Fonográfica
• Comunicação Social - Publicidade e Propaganda
• Comunicação Social - Rádio e RTV
• Relações Internacionais
• Relações Públicas

*A Belas Artes conta com unidades menores nos arredores dos prédios principais, tais como oficinas téc-
nicas e ateliês, locais que também recebem algumas aulas. 

http://www.belasartes.br
http://www.belasartes.br/processo-seletivo/downloads/edital-2017-2.pdf?version=20170404091752
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MODALIDADES DO VESTIBULAR

Entenda aqui em qual modalidade você deve se inscrever. Depois, você pode ir direto 
para a página indicada para obter todas as informações necessárias para fazer a prova 
e, caso seja aprovado, efetivar sua matrícula.

1. Já concluí ou vou concluir o Ensino Médio até dezembro de 2017
Você deve se inscrever na modalidade Vestibular Tradicional – pág. 4

2. Estou cursando o 1° ou 2º ano do ensino médio.
Você deve se inscrever na modalidade Vestibular Treineiro – pág. 5

3. Já concluí o Ensino Médio e quero agendar a prova para ingressar na Belas Artes
Você poderá também se inscrever na modalidade Prova Agendada – pág. 6

4. Estou matriculado/vinculado a outra Instituição de Ensino Superior (IES) e quero 
me transferir para a Belas Artes
Você deve se inscrever na modalidade Transferência – pág. 8

5. Já estudei, não me formei e não tenho mas vínculo com outra Instituição de 
Ensino Superior (IES) e quero estudar na Belas Artes 
Você deve se inscrever na modalidade Aproveitamento de Estudos – pág. 9

6. Já estudei na Belas Artes, sou desistente há mais de 1 ano e quero retornar aos 
estudos 
 Você deve se inscrever na modalidade Aproveitamento de Estudos – pág. 9 

7. Tenho diploma de graduação e quero fazer outra graduação na Belas Artes
Você deve se inscrever na modalidade Segunda Graduação – pág. 10

http://www.belasartes.br
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VESTIBULAR TRADICIONAL

Qual é o período de inscrições?
De 02 de outubro a 24 de novembro de 2017

Qual é o valor da taxa de inscrição?
• De 2 a 15 de outubro de 2017: R$ 70,00
• De 16 de outubro a 24 de novembro: R$ 100,00

Quais são os dias e horários da prova?
• 1ª data de prova: 2 de dezembro de 2017, (sábado), das 9 às 13 horas;
• 2ª data de prova: 4 de dezembro de 2017, (sábado), das 13h às 17 horas.

Qual é o conteúdo da prova?
• 60 questões de conhecimentos gerais – englobam grande parte das disciplinas do 

ensino médio, atualidade e língua estrangeira (obrigatoriamente inglês e espanhol);
• Redação;
• Prova de Habilidade Específica

Quais são os documentos e materiais necessários para levar no dia?
• Cédula de identidade original;
• Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Material necessário para a prova de habilidade específica:
• Lápis preto;
• Borracha;
• Caneta esferográfica de cor azul ou preta;
• Régua;
• Lápis de cores variadas – para os cursos de artes e design, conforme descrito no 

edital

Onde vou fazer a prova?
As provas serão realizadas em uma das três unidades do Centro Universitário Belas 
Artes de São Paulo:
Unidade 1 e 2 – Rua Dr. Álvaro Alvim, 90 – Vila Mariana
Unidade 3 – Rua José Antônio Coelho, 879 – Vila Mariana

http://www.belasartes.br
http://www.belasartes.br/processo-seletivo/downloads/edital-2017-1.pdf?version=20160929153904
http://www.belasartes.br/processo-seletivo/downloads/edital-2017-1.pdf?version=20160929153904
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Após o pagamento da taxa de inscrição, você receberá um e-mail com a confirmação 
de sua participação em nosso Vestibular. O local da sua prova será enviado por e-mail 
em duas datas específicas: 28 de novembro e 1 de dezembro. Caso não receba, ver-
ifique se não foi erroneamente sinalizado como SPAM. Se não for o caso, entre em 
contato com a Central de Relacionamento pelo telefone 11-5576-7300 ou então via 
e-mail: relacionamento@belasartes.br.

Quando sai a lista dos aprovados no Vestibular Tradicional?
No dia 6 de dezembro, às 18 horas, no site www.belasartes.br. 

Se eu for aprovado, quando devo fazer a matrícula?
As matrículas serão realizadas de 6 à 20 de dezembro, das 10 às 19 horas. O agenda-
mento é realizado de forma on-line através do site onde o candidato realizou a inscrição 
para o Vestibular. 

TREINEIRO

Modalidade destinada aos candidatos cursando o 1º, 2º ou que irão concluir o 3º ano 
do ensino médio em dezembro de 2018

Qual é o período de inscrições?
De 02 de outubro a 24 de novembro de 2017.

Qual é o valor da taxa de inscrição?
• De 2 a 15 de outubro de 2017: R$ 40,00
• De 16 de outubro a 24 de novembro: R$ 60,00.

Qual o dia e horário da prova?
• 1ª data de prova: 2 de dezembro de 2017, (sábado), das 9 às 13 horas;
• 2ª data de prova: 4 de dezembro de 2017, (sábado), das 13h às 17 horas.

Qual é o conteúdo da prova?
O conteúdo é exatamente igual ao da prova do Vestibular Tradicional:
• 60 questões de conhecimentos gerais – englobam grande parte das disciplinas do 

ensino médio, atualidades e língua estrangeira (obrigatoriamente inglês e espanhol);
• Redação;
• Prova de Habilidade Específica.

O que devo levar no dia da prova?
• Cédula de identidade;
• Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

http://www.belasartes.br
mailto:relacionamento@belasartes.br
http://www.belasartes.br
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Material necessário para a prova de habilidade específica:
• Lápis preto;
• Borracha;
• Caneta esferográfica de cor azul ou preta;
• Régua;
• Lápis de cores variadas - para os cursos de artes e design, conforme descrito no 

edital.

Onde vou fazer a prova?
As provas serão realizadas em uma das três unidades do Centro Universitário Belas 
Artes de São Paulo:
Unidade 1 e 2 – Rua Dr. Álvaro Alvim, 90 – Vila Mariana
Unidade 3 – Rua José Antônio Coelho, 879 – Vila Mariana

Após o pagamento da taxa de inscrição, você receberá um e-mail com a confirmação de 
sua participação em nosso Vestibular. O local da sua prova será enviado por e-mail em 
duas datas específicas: 28 de novembro e 1 de dezembro. Caso não receba, verifique 
se não foi erroneamente sinalizado como SPAM. Se não for o caso, entre em contato 
com a Central de Relacionamento pelo telefone 11-5576-7300 ou então via o e-mail rel-
acionamento@belasartes.br.

Quando sai a lista de aprovados?
No dia 6 de dezembro, às 18 horas, no site www.belasartes.br. 

Importante: O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo não realiza reserva de 
vaga, ou seja, o candidato aprovado na modalidade Treineiro deverá prestar uma nova 
prova ao concluir os estudos do 3º ano do Ensino Médio.

PROVA AGENDADA

Qual é o período de inscrições?
De 2 de outubro de 2017 à 28 de fevereiro de 2018.

Qual é o valor da taxa de inscrição?
• De 2 de outubro a 6 de novembro de 2017: R$ 90,00
• De 7 de novembro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018: R$ 120,00

Qual o dia e horário da prova?
O candidato poderá escolher a melhor data para realização da prova, que começa a ser 
aplicada em 11 de dezembro de 2017, entre segunda e quinta-feira, em três horários: 9, 
13 ou 16 horas. 

http://www.belasartes.br
http://www.belasartes.br/processo-seletivo/downloads/edital-2017-1.pdf?version=20160929153904
http://www.belasartes.br/processo-seletivo/downloads/edital-2017-1.pdf?version=20160929153904
mailto:relacionamento@belasartes.br
mailto:relacionamento@belasartes.br
http://www.belasartes.br
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Obs.: às segundas-feiras, apenas nos horários das 13 e 16 horas.

Qual é o conteúdo da prova?
• 40 questões de conhecimentos gerais – englobam todas as disciplinas do ensino 

médio, atualidades e língua estrangeira (obrigatoriamente inglês e espanhol);
• Redação;
• Prova de Habilidade Específica. 

Quais são os documentos e materiais necessários para levar no dia?
• Cédula de identidade.
• Comprovante do pagamento da taxa de inscrição;

Material necessário para a prova de habilidade específica: 
• Lápis preto;
• Borracha;
• Caneta esferográfica de cor azul ou preta; 
• Régua;
• Lápis de cores variadas - para os cursos de artes e design, conforme descrito no 

edital.

Onde vou fazer a prova?
As provas serão realizadas na Unidade 2 do Centro Universitário Belas Artes de São 
Paulo: Rua Dr. Álvaro Alvim, 90 – Vila Mariana

Quando sai a lista dos aprovados na Prova Agendada?
4 dias úteis após a realização da prova.

Se for aprovado, quando devo fazer a matrícula?
2 dias úteis após a divulgação do resultado. 

http://www.belasartes.br
http://www.belasartes.br/processo-seletivo/downloads/edital-2017-1.pdf?version=20160929153904
http://www.belasartes.br/processo-seletivo/downloads/edital-2017-1.pdf?version=20160929153904
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TRANSFERÊNCIA

Qual é o período de inscrições?
De 2 de outubro de 2017 a 23 de fevereiro de 2018.

Qual é o valor da taxa de inscrição?
• De 2 de outubro a 6 de novembro de 2017: R$ 90,00
• De 7 de novembro de 2017 a 23 de fevereiro de 2018: R$ 120,00

Qual o dia e horário da prova?
O candidato poderá escolher a melhor data para realização da prova, que começa a ser 
aplicada em 11 de dezembro de 2017, entre segunda e quinta-feira, em três horários: 9, 
13 ou 16 horas.
Observação: às segundas-feiras, apenas nos horários das 13 e 16 horas

Qual é o conteúdo da prova?
• Redação;

O que devo levar no dia da prova?
• Cédula de identidade;
• Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
• Documentação para análise: histórico escolar com carga horária contendo a forma 

de ingresso e classificação, atestado de vínculo (com vínculo anterior ao pretendido), 
regime de aprovação, conteúdo programático das disciplinas.

Onde vou fazer a prova?
As provas serão realizadas na Unidade 2 do Centro Universitário Belas Artes de São 
Paulo: Rua Dr. Álvaro Alvim, 90 – Vila Mariana

Quando sai a lista de aprovados?
10 dias úteis após a realização da prova e análise da documentação entregue.

Se for aprovado, quando devo fazer a matrícula?
2 dias úteis após a divulgação do resultado.

http://www.belasartes.br
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APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Qual é o período de inscrições?
De 2 de outubro de 2017 a 23 de fevereiro de 2018

Qual é o valor da taxa de inscrição?
• De 2 de outubro a 6 de novembro de 2017: R$ 90,00
• De 7 de novembro de 2017 a 23 de fevereiro de 2018: R$ 120,00

Qual o dia e horário da prova?
O candidato poderá escolher a melhor data para realização da prova, que começa a ser 
aplicada em 11 de dezembro de 2017, entre segunda e quinta-feira, em três horários: 9, 
13 ou 16 horas. 
Obs.: às segundas-feiras, apenas nos horários das 13 e 16 horas.

Qual é o conteúdo da prova?
• 40 questões de conhecimentos gerais – englobam todas as disciplinas do ensino 

médio, atualidades e língua estrangeira (obrigatoriamente inglês e espanhol);
• Redação;
• Prova de Habilidade Específica. 

O que devo levar no dia da prova?
• Cédula de identidade;
• Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
• Documentação para análise: histórico escolar com carga horário contendo a forma 

de ingresso e classificação, conteúdo programático das disciplinas.

Material necessário para a prova de habilidade específica:
• Lápis preto;
• Borracha;
• Caneta esferográfica de cor azul ou preta;
• Régua;
• Lápis de cores variadas - para os cursos de artes e design, conforme descrito no 

edital.

Onde vou fazer a prova?
As provas serão realizadas na Unidade 2 do Centro Universitário Belas Artes de São 
Paulo: Rua Dr. Álvaro Alvim, 90 – Vila Mariana

Quando sai a lista de aprovados?
10 dias úteis após a realização da prova e análise da documentação entregue.

Se for aprovado, quando devo fazer a matrícula?
2 dias úteis após a divulgação do resultado.

http://www.belasartes.br
http://www.belasartes.br/processo-seletivo/downloads/edital-2017-1.pdf?version=20160929153904
http://www.belasartes.br/processo-seletivo/downloads/edital-2017-1.pdf?version=20160929153904
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SEGUNDA GRADUAÇÃO

Qual é o período de inscrições?
De 2 de outubro de 2017 à 28 de fevereiro de 2018.

Qual é o valor da taxa de inscrição?
• De 2 de outubro a 6 de novembro de 2017: R$ 90,00
• De 7 de novembro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018: R$ 120,00

Qual o dia e horário da prova?
O candidato poderá escolher a melhor data para realização da prova, que começa a ser 
aplicada em 11 de dezembro de 2017, entre segunda e quinta-feira, em três horários: 9, 
13 ou 16 horas.
Observação: às segundas-feiras, apenas nos horários das 13 e 16 horas.

Qual é o conteúdo da prova?
• Redação;
• Prova de habilidade específica.

O que devo levar no dia da prova?
• Cédula de identidade;
• Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
• Diploma original do Ensino Superior (via original ou cópia simples acompanhada da 

via original para conferência). 

Material necessário para a prova de habilidade específica:
• Lápis preto;
• Borracha;
• Caneta esferográfica de cor azul ou preta;
• Régua;
• Lápis de cores variadas - para os cursos de artes e design, conforme descrito no 

edital.

Onde vou fazer a prova?
As provas serão realizadas na Unidade 2 do Centro Universitário Belas Artes de São 
Paulo: Rua Dr. Álvaro Alvim, 90 – Vila Mariana

Quando sai a lista de aprovados?
4 dias úteis após a realização da prova.

Se for aprovado, quando devo fazer a matrícula?
2 dias úteis após a divulgação do resultado.

http://www.belasartes.br
http://www.belasartes.br/processo-seletivo/downloads/edital-2017-1.pdf?version=20160929153904
http://www.belasartes.br/processo-seletivo/downloads/edital-2017-1.pdf?version=20160929153904

