Perguntas Frequentes – FAQ
1 – A UNIVESP é gratuita?
Sim. Criada em 2012 como Fundação, somos uma instituição de Ensino Superior mantida pelo
Governo do Estado de São Paulo, e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação. A UNIVESP é credenciada pelo Conselho Estadual de Educação
e pelo MEC, tendo seus cursos reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação.
2‐ O curso é totalmente a distância ou há aulas presenciais?
O curso é a distância, mas há alguns eventos e provas bimestrais que acontecem no Polo
Presencial onde o aluno efetuou sua matrícula.
3 – Já estou matriculado em um curso de graduação. Posso estudar na UNIVESP?
Caso a instituição seja pública, não. De acordo com a LEI Nº 12.089 DE 11 DE NOVEMBRO DE
2009 uma mesma pessoa, na condição de estudante, não pode ocupar 2 (duas) vagas,
simultaneamente, nos cursos de graduação, em instituições públicas de ensino superior em
todo o território nacional.
Caso seja particular, desde que o aluno não seja beneficiário de nenhum programa do governo
de acesso ao Ensino Superior, pode estudar sim.
4 – Quantos Polos existem e onde ficam?
Temos 330 Polos distribuídos pelo Estado de São Paulo. Em nosso site, na aba Polos, você pode
encontrar a relação completa e o endereço de cada um deles.
5 – Como faço para ter um Polo em minha cidade?
A prefeitura de sua cidade deve aguardar um Chamamento Público para a seleção de
Municípios interessados. Este Chamamento estará disponível em nosso site, aba
Transparência/Licitações.
6 – Quando será o próximo Vestibular?
Em nosso site, na aba Vestibular, disponibilizaremos as datas dos próximos Vestibulares em
tempo oportuno.
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