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A Universidade São
Francisco (USF) inicia as ins-
crições para o Vestibular
2021, com ingresso para o 1º
semestre. As inscrições po-
dem ser feitas para cursos
presenciais e Medicina em
usf.edu.br/vestibular.

Durante este período
de pandemia e com o objeti-
vo de garantir o acesso ao
ensino e o distanciamento
social, os candidatos pode-
rão ingressar via prova ele-
trônica (taxa de R$20) ou
aproveitamento dos resulta-
dos do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), reali-
zado nos anos de 2015, 2016,
2017, 2018 ou 2019.

A modalidade de pro-
va eletrônica será realizada
em ambiente de aprendiza-
gem online, seguro e por
meio de link específico dis-
ponibilizado após a inscri-
ção. A prova eletrônica con-
siste na elaboração de uma
redação.

Neste Vestibular, a
USF passa a ofertar o Curso
de Engenharia Agronômica,
no Câmpus Itatiba. Acompa-
nhando as tendências do
mercado de trabalho e a tra-
dição da USF em ofertar cur-
sos de Engenharia em seus
diferentes Câmpus.

O Curso tem duração
de 5 anos, sendo ofertado
nos períodos matutino e no-
turno. O estudante terá aces-
so a uma infraestrutura atu-
alizada e voltada para expe-
riências e vivências da pro-
fissão. Marcando o lança-
mento do curso, os estudan-
tes ingressantes terão des-
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conto de 30% durante todo
o Curso. Condição por tem-
po limitado!

Os interessados em
começar a estudar ainda nes-
te ano, podem se inscrever
nos cursos de educação a dis-
tância da USF. São mais de
20 cursos ofertados no Polo
Itatiba.

MEDICINA

A USF está com inscri-
ções abertas para o Curso de
Medicina até 18 de janeiro de
2021. Devido ao cenário, de-
corrente da pandemia da
COVID-19, o Vestibular será
realizado por meio do apro-
veitamento dos resultados
obtidos pelo candidato no
Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM).

A taxa de inscrição é
de R$ 300 e as inscrições
podem ser feitas em
usf.edu.br/vestibular. O
Processo Seletivo utilizará
os resultados obtidos pelo
candidato no ENEM dos
anos de 2015, 2016, 2017,
2018 ou 2019, sendo consi-
derada, para fins de sele-
ção e classificação. Será
analisada a maior pontua-
ção obtida pelo candidato
nos exames dos anos men-
cionados.

Serão classificados,
exclusivamente, candidatos
que tenham obtido pontua-
ção final igual ou acima de
2.500 pontos e que não te-
nham zerado na redação. O
resultado será publicado no
dia 20 de janeiro de 2021. O
ingresso se dará no 1º semes-

tre de 2021.
O Curso de Medicina

da USF é nota máxima no
MEC e garante ao futuro mé-
dico uma formação comple-
ta. Com uma infraestrutura
atualizada, com o Centro de
Simulação Realística, Cen-
tro de Estudos de Anatomia,
ampla rede de estágio e in-
serção na rede básica de saú-
de.

Localizado no Câm-
pus Bragança Paulista, os es-
tudantes e docentes estão
presentes em hospitais, uni-
dades básicas de saúde, am-
bulatórios, unidades de es-
tratégia de saúde da família,
entre tantos outros espaços.

Com ênfase em práti-
cas profissionais desde o pri-
meiro ano, aliando teoria e
prática, valorizando a flexi-
bilidade do processo de for-
mação individual e orientan-
do para o protagonismo es-
tudantil. Além do uso de tec-
nologias como facilitadora
da rotina de estudos, assim
como a disponibilidade de
ambientes virtuais de apren-
dizagem.

A USF acompanha as
novas metodologias de ensi-
no e aprendizagem, com
uma matriz curricular ino-
vadora e atualizada, as no-
vas tendências de formação
da área médica. O corpo do-
cente passa por constantes
processos de formação e
atualização através do pro-
grama de formação continu-
ada da USF.

Inscrições em:
usf.edu.br/vestibular.

CURSOS PRESENCIAIS OFERTADOS:

CÂMPUS ITATIBA

Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Bio-
medicina, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia
da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Enge-
nharia Química, Medicina Veterinária, Pedagogia e Psicologia.

CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, En-
fermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia
Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Farmácia, Fisioterapia, Gestão da Quali-
dade, Logística, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Processos Gerenciais e Psicologia.

CÂMPUS CAMPINAS (SWIFT)

Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Bio-
medicina, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia
Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Farmácia e Psicologia.

CÂMPUS CAMPINAS (CAMBUÍ)

Direito, Gastronomia e Nutrição.


