


Prezado candidato,

A ESEG - Faculdade do Grupo Etapa tem a missão de proporcionar uma 
sólida formação profissional a todos os seus alunos. Por isso, apoia o 
estudante em sua individualidade, auxiliando-o na construção de uma 
carreira. 

Além disso, promove programas que incentivam a interação acadêmica e 
empresarial em prol de soluções para desafios complexos, preparando 
profissionais transformadores e conscientes de seu papel na sociedade.

Para que você possa fazer parte de uma instituição de excelência, com 
infraestrutura completa e corpo docente altamente qualificado, a ESEG 
oferece diversas possibilidades de ingresso. 

Neste manual, estão disponíveis todas as informações sobre o processo 
seletivo 2022 - 1  semestre.

Esperamos você na ESEG.



On-line: pelo site eseg.edu.br.

Presencialmente:

Campus Paraíso - Central de Atendimento ao Candidato

Rua Apeninos, 960 - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04104-020
Telefone: (11) 2187-1230/WhatsApp: (11) 2187-1056
De segunda a sexta-feira, das 9h às 21h; sábados, das 9h às 12h.

Para garantir o bem-estar de todos, a ESEG segue os protocolos 
da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Administração
Duração: 4 anos | Período: Diurno e Noturno

Economia
Duração: 4 anos | Período: Diurno e Noturno

Direito
Duração: 5 anos | Período: Diurno e Noturno

Engenharia de Computação
Duração: 5 anos | Período: Diurno e Noturno

Engenharia de Produção
Duração: 5 anos | Período: Diurno e Noturno

GRADUAÇÃO PRESENCIAL

https://eseg.edu.br/administracao_P316/
https://eseg.edu.br/ciencias-economicas_P338/
https://eseg.edu.br/direito_P319/
https://eseg.edu.br/engenharia-de-computacao_P318/
https://eseg.edu.br/engenharia-de-producao_P317/
https://eseg.edu.br/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=551121871056


30/10/2021, das 13h às 17h30min

4/12/2021, das 13h às 17h30min

29/1/2022, das 13h às 17h30min

OUTUBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

12/2/2022, das 13h às 17h30min

FEVEREIRO

Prova presencial

Realizada após o sistema reconhecer o pagamento do boleto, na Área do 
Candidato e por e-mail.

Confirmação da inscrição

Verifique em eseg.edu.br as datas e os horários disponíveis para a 
prova digital.

Prova digital

A ESEG possibilita a candidatura nos cursos oferecidos por meio da nota 
no Exame Nacional do Ensino Médio*. Para o ingresso sem a necessidade 
de vestibular, é necessário se inscrever com, no mínimo, 450 pontos de 
média final do exame.

Enem

*Serão aceitos resultados do Enem a partir de 1998.

R$ 90,00

isento

Prova presencial ou digital

Nota do Enem*

Taxa de inscrição

https://eseg.edu.br/


Serão avaliadas as competências e as habilidades em matérias do 
Ensino Médio, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. 

A prova digital tem duração de 4 horas e é composta por questões 
alternativas e uma redação.

A prova presencial tem 4 horas e meia de duração e possui questões 
alternativas, dissertativas e uma redação.

O desempenho no vestibular proporciona bolsa de estudo, válida du-
rante todo o curso.

A ESEG aceita transferência de alunos regulares de outras instituições 
de ensino superior e realiza a admissão de quem já possui diploma de 
graduação devidamente registrado pelos órgãos competentes. 

Confira no site eseg.edu.br os documentos necessários.

O regulamento completo do processo seletivo está disponível na Área 
do Candidato. Para outras dúvidas e informações sobre bolsas de 
estudo, acesse o site eseg.edu.br ou entre em contato com a Central 
do Candidato.

Transferência e segunda graduação

https://eseg.edu.br/
https://eseg.edu.br/


ESEG.web               tveseg               eseg_oficial               faculdadeeseg             eseg_oficial

Rua Apeninos, 960 - Paraíso - São Paulo - SP - CEP 04104-020    

Rua Vergueiro, 1951 - Vila Mariana - São Paulo - SP - CEP 04101-000     

(11) 2187-1230              (11) 2187-1056        eseg.edu.br

https://api.whatsapp.com/send/?phone=551121871056
https://www.facebook.com/ESEG.web
https://www.youtube.com/user/tveseg
https://twitter.com/eseg_oficial
https://www.linkedin.com/school/faculdadeeseg
https://www.instagram.com/eseg_oficial/

