


POR QUE FAZER UNIANCHIETA?

COMO FAZER A SUA INSCRIÇÃO

A PROVA

A inscrição para o Vestibular 2008 do UniAnchieta
é gratuita e pode ser feita de 04 de outubro a 04
de novembro de 2007 , via internet ou
pessoalmente:
Internet – acesse a página do UniAnchieta,
www.anchieta.br, clique no banner Vestibular
2008 e siga as instruções.
Pessoalmente – de segunda a sexta-feira, das
8h às 21h, no Posto de Atendimento instalado
no Campus Central, situado à rua Marcílio Dias,
369, Centro, Jundiaí-SP.
No ato da inscrição, deve ser indicado o código
do curso/turno pretendido, podendo ser

apontadas até três opções, por ordem de in-
teresse.
Os candidatos que necessitam de condições
especiais para a realização da prova, como
aparelhos e/ou equipamentos, prova em Braile,
prova ampliada ou outras, deverão preencher
o campo específico para essa finalidade. A
solicitação será analisada pela Comissão
Permanente de Processo Seletivo, para
encaminhamento das providências.
Sugerimos que a inscrição não seja deixada
para os últimos dias, para que sejam evitadas
filas ou dificuldades de acesso da página.

Composta de parte objetiva com 40 questões
(testes com cinco alternativas) e de uma
questão de redação, a prova do Vestibular 2008
para os cursos superiores do UniAnchieta será
realizada no dia 10 de novembro , às 14 horas ,
e terá duração mínima de 1 (uma) e máxima
de 4 (quatro) horas. É importante que o
candidato compareça ao local de prova com,
pelo menos, 30 minutos de antecedência e que
não se esqueça de levar o RG (ou qualquer
documento válido no território nacional que
contenha foto), o comprovante de inscrição e
caneta esferográfica com tinta azul ou preta.
A lista de distribuição dos candidatos
(identificados pela inicial do primeiro nome)
pelos locais de realização da prova – campus

e prédio – será divulgada pela imprensa local
e afixada no Posto de Atendimento do Cam-
pus Central (rua Marcílio Dias, 369, Centro) no
dia 08 de novembro, a partir das 19 horas.

DIVULGAÇÃO DOS
RESULTADOS E MATRÍCULA

A lista de aprovados no Vestibular 2008 do
UniAnchieta será publicada no dia 16 de
novembro no site da instituição, nos quadros
de avisos do Campus Central e pela imprensa
local. As informações sobre procedimentos,
prazos e documentação exigida para efetivação
de matrícula estarão disponíveis no site da
instituição.

Primeira instituição de ensino superior
de Jundiaí, o UniAnchieta iniciou suas
atividades em fevereiro de 1966, com
três cursos de graduação. Atualmente,
32 cursos em diversas áreas são
oferecidos à comunidade, nas
seguintes modalidades: bacharelado
(18 cursos), tecnológico (9 cursos) e
licenciatura (05 cursos). Em nível de
pós-graduação, são oferecidos 29
cursos.

Para atender à comunidade
acadêmica, a instituição conta com
ótima infra-estrutura (laboratórios,
salas especiais, conjuntos
poliesportivos, anfiteatro, bibliotecas,
cantinas), em dois campi muito bem
localizados e de fácil acesso.

A preocupação com a excelência do
ensino reflete-se na constituição do
corpo docente, altamente qualificado
e em permanente atualização.

Com qualidade reconhecida em
Jundiaí e região, o UniAnchieta é o
lugar certo para quem está à procura
de formação profissional aliada a um
investimento financeiro acessível.

Veja nesta e nas próximas páginas as
informações sobre o Vestibular 2008,
o quadro de cursos, nossos endereços
e telefones. Estamos esperando por
você!

UniAnchieta.
O seu sucesso começa aqui.



32 CURSOS DE GRADUAÇÃO




