MANUAL DO
CANDIDATO
O Centro Universitário do
Instituto Mauá de Tecnologia
promove o Vestibular de
Inverno Mauá 2022 por meio
de 4 formas de ingresso:
Tradicional (On-line ou
Presencial), ENEM (realizado
em 2021, 2020, 2019),
Certificação Internacional
(IB, BAC, Abitur, SAT e ACT)
e Reaproveitamento
do Vestibular 2022.

CURSOS OFERECIDOS

Engenharias*

Administração

Design

Diurno | 5 anos

Matutino | 4 anos

Matutino | 4 anos

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

O candidato poderá se inscrever em até 2
opções de curso, por meio de 4 formas de
ingresso: Tradicional (On-line ou Presencial),
ENEM, Certificação Internacional e
Reaproveitamento do Vestibular 2022.
A taxa de inscrição

Ciência da Computação

Sistemas de Informação

Matutino | 4 anos

Matutino | 4 anos

é de

R$ 100,00

(cem reais).

Início das inscrições
para os 4 processos:

03.05.2022

TRADICIONAL
As inscrições para a PROVA TRADICIONAL (PRESENCIAL)
podem ser feitas de 03 de maio a 22 de junho de 2022,
pelo preenchimento da ficha de inscrição eletrônica
no site www.maua.br. A prova é constituída de uma redação
e questões de múltipla escolha abordando o conteúdo
curricular do ensino médio. A Prova Presencial
será realizada no dia 26 de junho.

As inscrições para a PROVA TRADICIONAL (ON-LINE)
podem ser feitas de 03 de maio a 24 de junho de 2022,
pelo preenchimento da ficha de inscrição eletrônica
no site www.maua.br. A Prova On-line*
será realizada no dia 29 de junho, com início às 15h.

A Prova Tradicional (Presencial e On-line)
terá duração de 3h e será constituída de uma redação
e de 46 questões de múltipla escolha abordando
o conteúdo curricular do ensino médio.

*IMPORTANTE:
PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ON-LINE:
• É necessário ter uma conexão estável à Internet, e o mínimo de

largura de banda (velocidade de transmissão de dados) é de 512 kbps.
• É necessário ter um computador, seja ele desktop ou notebook,
com webcam e microfone (ambos funcionando perfeitamente).
Não será possível a utilização de telefones celulares, tablets etc.

• São necessários o download e a instalação do MSB
(Mettl Secure Browser), que é um navegador seguro.
• Como será utilizado um navegador seguro,
o sistema operacional deve ser o Windows (versão 7 ou posterior).

• É recomendado que o candidato realize um teste de compatibilidade
do sistema alguns dias antes da data da prova.
• É recomendável, também, o teste real de prova pelo candidato:
simulação de prova com até 5 (cinco) perguntas, a ser realizada
a partir de 01.06 com duração de, no máximo, 20 minutos.
Todos os detalhes sobre datas e horários dos testes,
bem como o procedimento para download do navegador seguro e demais
informações, serão encaminhados por email e mensagens via telefone.

ENEM
As inscrições podem ser feitas até 24 de junho,
com a indicação do ano de realização do ENEM
(2021, 2020 ou 2019) no site www.maua.br.

CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS
O candidato portador de uma das Certificações Internacionais
(IB, BAC, Abitur, SAT e ACT) poderá utilizá-la neste processo seletivo,
anexando-a no site www.maua.br até 24 de junho de 2022.
Uma redação on-line em língua portuguesa deverá
ser realizada em 29 de junho de 2022 às 15h, com duração de 1h.

REAPROVEITAMENTO -

UTILIZAÇÃO DAS NOTAS
DO VESTIBULAR MAUÁ 2022
As inscrições podem ser feitas até 24 de junho de 2022
no site www.maua.br.

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

DATAS

P E R Í O D O D A P R O VA

TRADICIONAL
PRESENCIAL

P E R Í O D O D A P R O VA

TRADICIONAL
ON-LINE

26 DE JUNHO de 2022,

29 DE JUNHO DE 2022,

com início às 9h

com início às 15h

e duração de 3h.

e duração de 3h.

ENEM

CERTIFICAÇÃO
INTERNACIONAL

indicação das notas obtidas

29 DE JUNHO DE 2022:

em uma das seguintes
edições do ENEM:
2021, 2020 ou 2019,

ATÉ 24 DE JUNHO
DE 2022.

Redação com início às 15h
e duração de 1h, e anexo
da certificação
no site www.maua.br
até 24 de junho de 2022.

CALENDÁRIO
FORMAS
DE INGRESSO

CURSOS

Processo
Tradicional Presencial

Administração
Ciência da Computação
Design
Engenharias
Sistemas de Informação

Processo
Tradicional On-line

Administração
Ciência da Computação
Design
Engenharias
Sistemas de Informação

Processo
ENEM

Administração
Ciência da Computação
Design
Engenharias
Sistemas de Informação

Certificação
Internacional

Administração
Ciência da Computação
Design
Engenharias
Sistemas de Informação

Reaproveitamento
– Vestibular
Mauá 2022

Administração
Ciência da Computação
Design
Engenharias
Sistemas de Informação

DATA
DA PROVA

DURAÇÃO
DA PROVA

3 horas

• Redação
• Ciências Humanas e suas Tecnologias
• Ciências da Natureza e suas Tecnologias
• Matemática e suas Tecnologias
• Linguagens e Códigos e suas Tecnologias
(Comunicação e expressão em português e inglês)

26.06.2022
(domingo)
9h

3 horas

• Redação
• Ciências Humanas e suas Tecnologias
• Ciências da Natureza e suas Tecnologias
• Matemática e suas Tecnologias
• Linguagens e Códigos e suas Tecnologias
(Comunicação e expressão em português e inglês)

29.06.2022
(quarta-feira)
15h

Indicação no site do ano de uma
das notas do ENEM obtidas em
2021, 2020 ou 2019.

1 hora
(redação)

Redação em língua portuguesa
(anexar o certificado até 24.06.2022,
para validação)

Utilização das notas
do Vestibular Mauá 2022

Inscrições até
24.06.2022
(sexta-feira)

Data da redação:
29.06.2021
(quarta-feira)
15h

Inscrições até
24.06.2022
(sexta-feira)

CLASSIFICAÇÃO
Os candidatos serão classificados
na ordem decrescente da nota da prova
em cada um dos processos de ingresso.

MATRÍCULA
A convocação para a matrícula será feita
seguindo-se estritamente a ordem de
classificação dos(as) candidatos(as),
em listas independentes, por curso.

Será desclassificado
do Processo TRADICIONAL On-line o candidato
que não acessar a prova on-line ou não dispuser
dos requisitos mínimos para a sua realização
na data determinada para sua aplicação,
obtiver nota 0 (zero) na redação ou índice
de acerto menor que 20% nas questões
de múltipla escolha. No caso do Processo
TRADICIONAL Presencial, será desclassificado
o candidato que obtiver nota 0 (zero) na redação
ou índice de acerto menor que 20% nas questões
de múltipla escolha. No caso do Processo ENEM,
será desclassificado 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 Certificação Internacional,
será desclassificado o candidato que não anexar
o certificado até a data indicada ou obtiver
nota 0 (zero) na Redação.

Administração
matutino (4 anos)

Ciência da
Computação
matutino (4 anos)

Design

matutino (4 anos)

Engenharias
diurno (5 anos)

Sistemas de
Informação
matutino (4 anos)

As listas dos convocados
estarão disponíveis no site
www.maua.br em 07.07.2022.
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.

MATRÍCULA
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 (RG) ou RNE
(para estrangeiros)
• 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 ou casamento
• comprovante de residência
• requerimento de matrícula disponível no site
“www.maua.br”, devidamente assinado
pelo convocado ou procurador
• termo de adesão ao Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais 2022 disponível no site “www.maua.br”,
devidamente preenchido e assinado pelo contratante
e beneficiário, acompanhado de cópia do documento
que tenha a mesma assinatura constante no termo

OBSERVAÇÕES:
1- a matrícula será no período de 07.07.2022 até às 23h59
de 12.07.2022, e deve ser solicitada inicialmente pelo site:
www.maua.br/vestibular
2- o candidato convocado entregará os documentos
pessoalmente na Secretaria de Registro e Controle (Bloco G),
das 09h às 20h, de segunda a sexta-feira.
3- a matrícula poderá ser efetivada pelo próprio candidato(a),
seu representante legal ou procurador.
4- no caso de matrícula por procuração:
• deverá ser outorgada para o fim específico de “poder para assinar
o Termo de Adesão, ao Contrato Particular de Prestação
de Serviços Educacionais do Instituto Mauá de Tecnologia”,
com a firma do outorgante reconhecida em Cartório e apresentada
em conjunto com cópia autenticada do documento de identidade
(RG) do procurador;
• no Termo de Adesão o CONTRATANTE deverá ser o outorgante
da procuração, que poderá ser o próprio convocado ou seu
responsável legal, se o convocado for menor de 18 (dezoito) anos;
• o Termo de Adesão deverá ser assinado; pelo procurador,
reconhecida a firma em Cartório e entregue juntamente
com a procuração.
• o(a) convocado(a) 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

CRÉDITO EDUCATIVO E BOLSAS

Denomina-se “anuidade de referência” de um curso de graduação oferecido

A Mauá oferecerá 4 (quatro) bolsas de estudo integrais para os candidatos

pelo Instituto Mauá de Tecnologia num determinado turno, para cada ano

que atingirem os melhores resultados no Vestibular de Inverno Mauá 2022,

letivo, o valor constante no respectivo Edital divulgado anualmente. As datas

conforme Edital específico com o regulamento sobre

de vencimento de cada uma das mensalidades escolares, para cada ano ou,

o Programa de Excelência Acadêmica.

sendo o caso, semestre letivo, serão estabelecidas no Edital.
Como referência, os valores das mensalidades de 2022 são os seguintes:

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

Administração
R$ 2.150,00

Design
R$ 2.470,00

Engenharias

Ciência da
Computação

R$ 3.537,00

R$ 2.472,00

Sistemas de
Informação
R$ 2.472,00
Se o candidato requerer, até o dia 29 de julho de 2022,
o cancelamento de sua matrícula, equivalente a primeira
mensalidade, será efetuada a retenção do equivalente
a 24% do valor efetivamente pago a título de matrícula.

e sucessivas quantas tenham sido as de sua concessão.

INFORMAÇÕES
Informações adicionais podem
ser obtidas pelo telefone

0800 019 3100
ou por e-mail

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

