
Manual do Candidato
Vestibular Mauá 2017

O Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia
promove o Vestibular Mauá 2017 de forma uni�cada.

Cursos oferecidos:

Campus de São Caetano do Sul:
• Administração – matutino 
• Design – matutino e noturno
• Engenharia − diurno (5 anos) e noturno (5* ou 6 anos)
*Em 2017, o Instituto Mauá de Tecnologia dá a opção aos
candidatos de escolherem a duração dos cursos noturnos
de Engenharia, em 5 ou 6 anos, com a mesma carga horária 
total.

O candidato poderá se inscrever em até 2 opções de curso,
entre as 5 alternativas oferecidas.

A taxa de inscrição é de R$ 70,00 (setenta reais).

As inscrições para o Vestibular Mauá 2017 podem ser feitas,
até 14 de novembro, pelo preenchimento da ficha de inscrição
eletronicamente no site www.maua.br.

Informações complementares podem ser obtidas no site
www.maua.br ou pelo telefone 0800 019 3100.

As vagas oferecidas pelo CEUN-IMT aos candidatos
do Vestibular Mauá 2017, para os cursos de Administração,
Design e Engenharia, estão assim distribuídas:

ADMINISTRAÇÃO 
Matutino: 50 vagas  

DESIGN 
Matutino: 40 vagas
Noturno: 40 vagas

ENGENHARIA
Engenharia Civil
Diurno: 180 vagas
Noturno: 80 vagas

Engenharia de Alimentos
Diurno: 40 vagas

Engenharia de Computação
Diurno: 80 vagas

Engenharia de Controle e Automação
Diurno: 60 vagas
Noturno: 40 vagas

Engenharia de Produção 
Diurno: 180 vagas
Noturno: 40 vagas

Engenharia Elétrica (Eletrotécnica) 
Diurno: 40 vagas

Engenharia Eletrônica 
Diurno: 40 vagas

Engenharia Mecânica
Diurno: 100 vagas
Noturno: 40 vagas

Engenharia Química
Diurno: 120 vagas
Noturno: 40 vagas



PROVA
A prova, à qual será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez),
será composta por uma redação e questões sobre o conteúdo
do currículo do Ensino Médio, para avaliação da aptidão
do candidato para o estudo em nível superior. 
As provas para os cursos de ADMINISTRAÇÃO e DESIGN
terão questões de múltipla escolha, tanto para Comunicação
e Expressão, Conhecimentos Gerais, Inglês e Biologia, quanto
para Matemática. As provas para ENGENHARIA, além das
questões mencionadas acima, ainda terão as questões
dissertativas de Química e Física e mais algumas de Matemática.

Data: 19 de novembro de 2016 - Início: 8h30
Local: Campus de São Caetano do Sul

Calendário: 

Observações:
• Recomenda-se ao candidato chegar ao local da prova com uma hora de antecedência;
• No dia da prova, o candidato deverá apresentar documento de identidade;
• O candidato só poderá abandonar a sala decorrida uma hora após o início da prova.

Classificação:
Os candidatos serão classificados na ordem decrescente da nota da prova. Será desclassificado 
o candidato que não comparecer à prova ou obtiver nota 0 (zero) na redação ou nas questões 
das áreas de conhecimento exigidas para a opção feita.

CURSOS

Administração 2h30min

Redação
Conhecimentos Gerais
Comunicação e Expressão
Matemática
Inglês
Biologia

Redação
Conhecimentos Gerais
Comunicação e Expressão
Matemática
Inglês
Biologia

Redação
Conhecimentos Gerais
Comunicação e Expressão
Matemática
Inglês
Biologia
Química
Física

2h30min

4h

Design

Engenharia

DURAÇÃO
DA PROVA 19/11/2016 (SÁBADO) 8h30



PRé-matrícula
A convocação para a pré-matrícula será feita seguindo-se estritamente a ordem 
de classificação dos candidatos, em listas independentes, por curso e turno.

• Administração − matutino – campus de São Caetano do Sul;
• Design − matutino − campus de São Caetano do Sul;
• Design − noturno − campus de São Caetano do Sul;
• Engenharia − diurno − campus de São Caetano do Sul;
• Engenharia – noturno − campus de São Caetano do Sul.

As listas dos convocados estarão disponíveis no dia 25 de novembro de 2016,
no site www.maua.br. A pré-matrícula deverá ser efetuada de 25 a 30 de
novembro de 2016 pelo site.
As eventuais vagas remanescentes, por não comparecimento ou desistência de 
candidatos convocados para a pré-matrícula, serão preenchidas com a chamada 
de outros candidatos, sempre em estrita observância da ordem de classificação.
A efetivação da pré-matrícula será condicionada à comprovação do pagamento 
de parte da primeira parcela (mensalidade) da anuidade para o ano letivo de 
2017. O valor a ser pago constará no comunicado de convocação dos candidatos 
para a pré-matrícula. 

matrícula
Para a efetivação da matrícula, os candidatos que efetuaram
a pré-matrícula deverão apresentar:

• cópia do certificado de conclusão do curso de Ensino Médio;
• cópia do histórico escolar do curso de Ensino Médio;
• cópia da cédula de identidade;
• cópia do cartão de identificação do contribuinte – CIC;
• cópia do certificado de reservista, quando for o caso;
• cópia do título de eleitor, quando for o caso;
• cópia autenticada da certidão de nascimento;
• comprovante de pagamento do complemento da 1ª parcela
   (mensalidade) da anuidade de 2017;
• quadro complementar ao Contrato de Prestação de Serviços
   Educacionais 2017, devidamente preenchido e assinado,
   e com firma reconhecida;
• 1 (uma) foto recente 3 cm x 4 cm.

Observações:
O candidato deverá enviar os documentos pelo correio, até 20/01/2017, para a Secretaria de Registro e Controle (Bloco G). 
O candidato que assim desejar, poderá apresentar os documentos pessoalmente na Secretaria de Registro e Controle (Bloco G),
nos dias 25/01/2017 ou 26/01/2017. A matrícula poderá ser efetivada pelo próprio candidato, seu representante legal ou 
procurador. O convocado que tiver concluído curso equivalente ao de Ensino Médio, regular ou supletivo, deverá apresentar
a prova dessa equivalência por meio de declaração do Conselho Estadual de Educação competente, até a data da efetivação
da matrícula.



mensalidades

informações

A anuidade de cada curso é dividida em 12 (doze) parcelas mensais,
vencíveis no dia 10 de cada mês. Como informação, os valores das
mensalidades em 2016 são os seguintes:

Administração – R$ 1.540,40;
Design – R$ 1.766,60;
Engenharia – R$ 2.523,24, para os cursos diurno e noturno (5 anos),
                       e R$ 2.102,46, para o noturno (6 anos).*

Os valores das anuidades de 2017 serão fixados dentro dos parâmetros
permitidos pela legislação vigente.

Se o candidato requerer, até o dia 24 de fevereiro de 2017, o cancelamento
de sua matrícula, será efetuada a retenção do equivalente a 24% do valor da
primeira parcela da anuidade de 2017, e devolvido todo o restante já pago.

CRÉDITO EDUCATIVO E BOLSAS
O Fundo Mauá de Bolsas pode conceder crédito educativo aos alunos
que satisfaçam ao seu regulamento. A restituição é iniciada com um prazo
de carência após a formatura, e é efetuada em tantas parcelas mensais
e sucessivas quantas tenham sido as de sua concessão.

São concedidas bolsas de estudo parciais a alunos do curso de Engenharia, residentes no 
município de São Caetano do Sul, selecionados e indicados pela Prefeitura do município.

Informações adicionais podem ser obtidas
pelo telefone 0800 019 3100
ou por email: relacionamento@maua.br.

Endereço da Secretaria dos cursos:
Campus de São Caetano do Sul
Praça Mauá, 1 
São Caetano do Sul – SP
CEP: 09580-900

*Em 2017, o Instituto Mauá de Tecnologia dá a opção aos
candidatos de escolherem a duração dos cursos noturnos
de Engenharia, em 5 ou 6 anos, com a mesma carga horária total.




