
 
Vestibulares migram de vez para o virtual 

nas instituições particulares 
George Garcia, Educação 

  

 

Cena cada vez mais rara de ocorrer é a prova presencial, como a primeira fase do vestibular da Unicamp 

realizada dia 7 (Foto: divulgação/Unicamp) 

 

A temporada de vestibulares já começou e a novidade, já experimentada no ano passado 

e que continuará, é a prova virtual. Se nas universidades públicas o exame acontece 

presencialmente, na maioria das particulares a presença no local de prova não será 

necessária. 

No Estado, as maiores universidades públicas, como USP (Universidade de São Paulo) 

e Unicamp (Universidade de Campinas), terão provas presenciais. A Unicamp optou por 

prova tradicional, mas reduziu de 90 para 72 questões. A primeira fase foi realizado dia 

7, com abstenção de 7,7%, a menor em oito anos, segundo a Unicamp. 

Já a primeira fase da Fuvest, em 12 de dezembro, os mais de 110 mil estudantes estarão 

em sala de aula para o exame. Porém, entre as universidades não públicas a prova 

virtual ou ingresso virtual por meio de notas do Enem (Exame Nacional do Ensino 

Médio) e Sisu (Sistema de Seleção Unificada) ou mesmo por avaliação histórico escolar 

e de redação online são os meios mais comuns de ingresso ao ensino superior 

atualmente. 
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A digitalização do vestibular deve continuar nos cursos online ou EAD (educação à 

distância), que ficaram mais comuns com a pandemia da covid-19 e a necessidade de se 

evitar aglomerações. Para o professor Joaquim Celso Freire Silva, gestor das ações de 

comunicação, marketing e cultura da USCS (Universidade Municipal de São Caetano 

do Sul), a realização de provas presenciais ou físicas, quando a maioria da população já 

está vacinada, depende do volume de candidatos. “Por conta do volume eu acho que é 

de bom alvitre fazer esses exames de maneira virtual. Agora, quando forem volumes 

menores, em espaços que possam comportar os candidatos com segurança, aí podem se 

dar de maneira presencial”, afirma. 

Mas se engana quem pensa que será mais tranquilo fazer o exame em casa. Para o 

professor da USCS, a tensão de estar diante de uma máquina, invés de um caderno de 

questões, pode ser até ser maior. “Vai muito de cada indivíduo, ao passo que o 

vestibular online possa trazer uma certa tranquilidade, diante da possibilidade de 

nervosismo num ambiente de muito controle presencial, por outro lado estar frente à 

máquina pode representar certa insegurança, dado que às vezes você não tem muito 

controle sobre o que a máquina poderá fazer quando, por exemplo, se comete um erro e 

não sabe como retornar à situação anterior. Então essa tensão pode existir tanto lá, 

quanto cá”, avalia Freire Silva. 

O professor também considera que as provas digitais podem ser seguras. “É evidente 

que num ambiente virtual você pode partir do princípio de que há mais vulnerabilidade 

do ponto de vista de segurança, agora a fraude ela pode acontecer em qualquer 

circunstância, presencial ou virtual, então vai muito do formato de formulação das 

questões e o ambiente onde a realização da prova se dá”, diz. 

Cursos 

Da mesma forma que os vestibulares seguiram para o ambiente virtual, os cursos online 

passarão a ser uma tendência no futuro, porém, segundo Freire Silva, a necessidade de 

aulas presenciais ainda permanecerá. Daí se extrai que o modelo híbrido deve 

prevalecer. “Eu acho que a tendência realmente é essa, o processo de ensino e 

aprendizado evoluir para esse modelo híbrido. A pandemia exigiu que nos 

preparássemos para enfrentar a situação imediata que gerou desconforto para todo 

mundo e isso trouxe para as universidades avanços tecnológicos. Eu acho que a maioria 

das universidades está preparada para enfrentar o ensino híbrido, quem não tiver essa 

condição adaptativa, certamente terá problemas. Com a chegada da Metaverso, a 

tendência é cada vez mais os ambientes digitais se assemelharem ao presencial, então 

esse é um caminho em volta”, acredita. 

O professor afirma que a desigualdade no acesso à informação, por dificuldade técnica 

ou financeira do aluno, é um dos desafios que o ensino terá de enfrentar.  “A pandemia 

trouxe possibilidade de avanço e necessidade de adaptação a novas tecnologias, tivemos 



que nos virar professores, estudantes e instituições, mas evidentemente que uns 

avançaram mais que outros, dada a condição de investimento em tecnologia de poder ter 

equipamentos adequados. Evidentemente que aqueles que não tiveram essa condição 

saíram prejudicados e terão de se esforçar um pouco mais para se ajustar”, completa. 

 

Instituições 

Diversas universidades da região ja optaram pelo formato online de seleção. A 

Metodista, com 67 cursos nos campi Rudge Ramos e Planalto (39 presenciais e 28 a 

distância), terá prova totalmente digital e com data agendada pelo aluno. As inscrições 

são gratuitas e estão abertas no site da instituição (www.metodista.br). A universidade 

oferece 3,5 mil vagas presenciais e 7,8 mil na modalidade a distância. A inscrição e o 

processo seletivo são online. A prova é uma redação. Mas há outras formas de ingresso, 

como pela nota do Enem, porém o candidato não pode ter zero na redação. A seleção 

para bolsas de estudos também é feita digitalmente. O tema da redação é sorteado na 

hora e há um sistema de verificação de tela para detectar eventual consulta do candidato 

se ele abrir outros sites. 

A faculdade Anhanguera adotou o vestibular online em 2018 para os cursos EAD e no 

ano passado, já por conta da pandemia a possibilidade foi estendida para os cursos 

presenciais e semipresenciais. Na inscrição, o candidato pode escolher a data de 

realização da prova e se pretende fazer o vestibular online, tradicional presencial ou 

utilizar a nota do Enem. Mais informações estão disponíveis no site 

(www.anhanguera.com). 

A Universidade Cruzeiro do Sul, com mais de 60 cursos de graduação presencial na 

Capital e mais de 120 opções de graduações a distância, realiza processo seletivo dia 

20/11, com inscrições e matrícula isentas até o dia 18/11. Os vestibulandos poderão 

escolher uma das cinco opções de ingresso: online, via Enem, prova tradicional (online), 

agendada e via Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos. É possível concorrer a bolsa de estudos de até 100% de desconto em todo o 

curso, com a prova tradicional (feita virtualmente em 20 de novembro) e com a nota do 

Enem. Quem fizer todo o processo digital pode ter descontos. “A prova fica disponível 

24h por dia e o candidato pode escolher o melhor horário para o exame. O desconto 

neste formato de ingresso pode chegar a até 50% conforme desempenho do candidato. 

Direito 

A Faculdade de Direito de São Bernardo, que tem 480 vagas, inscreve para o vestibular 

até 6 de dezembro. Para realizar a inscrição: preencher a ficha de inscrição on-

line: www.nucvest.com.br . A taxa de inscrição é de R$ 74. A prova será realizada em 

19 de dezembro, também online, gerenciado pelo Nucvest (Núcleo de Vestibulares e 

Concursos da PUC-SP), modelo já adotado em 2020. “Naquele momento de 

enfrentamento, demonstrou a mesma credibilidade, eficiência, segurança e transparência 
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dos anos anteriores. Por este motivo, mais uma vez, o processo será online”, informa a 

faculdade. 

USCS 

A USCS também terá seleção por processo digital. As inscrições estão abertas até 29 de 

novembro e são mais de 40 cursos de graduação. O candidato deverá escolher entre três 

formas de avaliação: nota do ENEM, redação online ou análise do histórico escolar do 

ensino médio. A taxa de inscrição é de R$ 40. As inscrições devem ser feitas pelo site 

vestibular.uscs.edu.br. Informações em vestibular.uscs.edu.br, WhatsApp 11 94512-

4878 ou pelo telefone 4239-3299. 

 


