
MANUAL DO
CANDIDATO

VAGAS REMANESCENTES



O Centro Universitário do 
Instituto Mauá de Tecnologia 
promove o Vestibular 
de Verão Mauá 2022 – 
VAGAS REMANESCENTES, 
por meio de 2 formas 
de ingresso: ENEM 
(edições de 2021, 2020 ou 2019) 
e utilização das notas 
do Vestibular Mauá 2021.

MANUAL DO
CANDIDATO

VAGAS 
REMANESCENTES



Matutino | 4 anos

Matutino | 4 anos

DesignAdministração Ciência da Computação

Sistemas de informação

Matutino | 4 anos Matutino | 4 anos

Diurno | 5 anos

Engenharia*

O candidato poderá se inscrever em até 
2 opções de curso, das 5 alternativas 
oferecidas, por meio de um ou dos 2 processos 
de ingresso (ENEM ou Vestibular Mauá 2021).

*Cursos de Engenharia no período diurno: Alimentos; Civil; Computação; 
Controle e Automação; Elétrica (Eletrotécnica); Eletrônica; Mecânica; 
Produção; Química.

Início das inscrições para os 2 processos:

17/01/2022

CURSOS OFERECIDOS



ENEM 

UTILIZAÇÃO DAS NOTAS 
DO VESTIBULAR MAUÁ 2021

CLASSIFICAÇÃO

DATA DE DIVULGAÇÃO 
E MATRÍCULA

As inscrições podem ser feitas 
de 17 de janeiro a  18 de fevereiro de 2022 
no site www.maua.br, com a indicação 
das notas obtidas em qualquer 
uma das edições do ENEM, 
edição de 2021, 2020 ou 2019. 

Taxa de inscrição = R$ 100,00 (cem reais)

As inscrições podem ser feitas 
de  17 de janeiro a 28 de janeiro de 2022 
no site www.maua.br.

Taxa de inscrição = isenta

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

Os candidatos serão classificados 
na ordem decrescente da nota da prova 
em cada um dos processos de ingresso. 
Será desclassificado do Processo ENEM, 
o candidato que não tiver obtido média maior 
ou igual a 500 no ENEM edição de 2021, 2020 
ou 2019. No caso do Processo por 
Reaproveitamento do Vestibular Mauá 2021, 
o candidato deverá, necessariamente, 
ter sido classificado no referido processo.

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



PROCESSO 
REAPROVEITAMENTO

DOCUMENTAÇÃO 
DE MATRÍCULA

Data de divulgação  dos resultados: 01/02
Período de matrícula: 01 a 04/02
Início das aulas: 07/02

As eventuais vagas remanescentes, 
por não comparecimento ou desistência 
de candidatos convocados para a matrícula, 
serão preenchidas com a chamada de outros 
candidatos, sempre em estrita observância 
da ordem de classificação. 

Para a efetivação da matrícula, 
os candidatos deverão apresentar:

• cópia do certificado de conclusão 
do curso de Ensino Médio ou equivalente.

• cópia do histórico escolar 
do curso de Ensino Médio ou equivalente.

• cópia da cédula de identidade.

• cópia do cadastro de pessoa física – CPF.

• cópia do certificado de reservista, 
quando couber.

• cópia do título de eleitor, quando couber.

• cópia da certidão de nascimento.

• cópia do comprovante 
de pagamento da matrícula.

• termo de adesão ao Contrato de Prestação
de Serviços Educacionais 2022, 
devidamente preenchido e assinado. 

• o candidato convocado poderá apresentar 
os documentos pessoalmente na Secretaria 
de Registro e Controle (Bloco G), das 9h às 20h, 

• 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.

PROCESSO ENEM 

Para quem se inscrever até o dia 28/01, 
data de divulgação dos resultados: 01/02
Período de matrícula: 01 a 04/02
Início das aulas: 07/02 

Para quem se inscrever após dia 28/01, 
data de divulgação  dos resultados: 22/02
Período de matrícula: 22 a 25/02
Início das aulas: 03/03 

OBSERVAÇÕES



R$ 2.470,00

R$ 2.472,00

Design

Ciência da 
Computação

Sistemas de 
Informação

R$ 2.150,00

R$ 3.537,00

R$ 2.472,00

Administração

Engenharia

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, Administração e Design residentes no município 
de São Caetano do Sul, selecionados e indicados pela Prefeitura do município.

A anuidade de cada curso é dividida em 12 (doze) 
mensalidades, vencíveis no dia 10 de cada mês. 
Como referência, os valores das mensalidades 
em 2022 são os seguintes:

MENSALIDADES CRÉDITO EDUCATIVO E BOLSAS



Informações adicionais podem  
ser obtidas pelo telefone

0800 019 3100
ou por e-mail

relacionamento@maua.br

Campus de São Caetano do Sul
Praça Mauá, 1 
São Caetano do Sul - SP
CEP: 09580-900

INFORMAÇÕES

ENDEREÇO DA 
SECRETARIA DOS CURSOS




