
 

INSTITUIÇÃO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ATENEU – ISEAT 

EDITAL Nº 02 – de 09 de novembro de 2020 

VESTIBULAR 2021/01 

PROCESSO SELETIVO DE CURSO OFERTADO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E A 

DISTÂNCIA 

A Direção Acadêmica da Instituição Superior de Educação Ateneu – ISEAT, torna público 

que o Processo Seletivo dos cursos ofertados nas Modalidades Presencial e a Distância 

– Vestibular 2021/01, obedecerá aos dispositivos legais, emanados do Ministério da 

Educação MEC, bem como seu Regimento Geral. 

Este Edital dispõe da oferta de Vestibular 2021/01, para os respectivos cursos citados 

no quadro a seguir: 

 

1. DA OFERTA DE CURSOS E NÚMERO DE VAGAS 

CURSO OFERTADO MODALIDADES DURAÇÃO VAGAS  

Pedagogia 
Licenciatura 

Presencial 4 anos 80 Portaria nº 829, de 16 
de dezembro de 2016 

Matemática 
Licenciatura 

Presencial 3 anos 80 PORTARIA Nº 918, de 
27 DE dezembro 2018 

Administração 
Bacharelado 

Presencial 4 anos 113 Portaria nº 81, de 19 
de fevereiro de 2019 

Administração 
Bacharelado 

EaD 4 anos 600 Portaria nº 1.010, de 
20 de maio de 2019 

 

2- DA INSCRIÇÃO 

A inscrição poderá ser realizada a partir do dia 10 de novembro de 2020 no site do ISEAT, 

disponível em:  https://iseat.com.br/processo-seletivo/ 

No ato da inscrição o vestibulando deverá informar se pertence ou não ao público alvo 

da Educação Especial. Desse modo, a instituição tomará as devidas providências para 

atender em suas necessidades. 

Valor da inscrição: Não será cobrada a taxa de inscrição. 

 

https://iseat.com.br/processo-seletivo/


Procedimentos para inscrição: 

Preenchimento da Ficha de Inscrição, disponível no site do ISEAT: 

https://iseat.com.br/processo-seletivo/ 

O candidato que optar pela utilização da nota do ENEM será dispensado da realização 

da prova do Processo Seletivo. No entanto, deverá apresentar Cópia do Boletim 

individual de Resultado no ENEM – Exame Nacional de Ensino Médio (realizados nos 03 

últimos anos) para que a Comissão do vestibular possa atribuir sua classificação no 

processo seletivo. 

 

3- DA PROVA: 

A prova do vestibular 2021.01 do ISEAT consta de uma redação. A partir de dois temas 

sugeridos, o vestibulando optará por um deles e, em seguida, deverá elaborar um texto 

de 15 a 25 linhas. Para realizá-la, o estudante deverá ter um endereço de email do Gmail. 

Somente assim poderá acessar o link, a seguir, no qual será remetido à prova. 

Link: https://iseat.com.br/prova-de-selecao/ 

O Processo Seletivo tem caráter eliminatório e classificatório. 

Para efeito de classificação, a Comissão do vestibular seguirá os seguintes critérios: 

1. Para os candidatos optantes pelo Enem, será utilizada a nota igual ou superior a 400 pontos, 

obtidos no Enem. 

2. Para efeito de classificação dos candidatos será utilizada a nota igual ou superior a 70 pontos 

obtidos na redação. 

3. Na avaliação de redação para atribuição dos pontos, serão considerados os seguintes critérios: 

I) Conteúdo: se o texto corresponde às expectativas geradas pela proposta do tema. A Redação 

que não focalizar o tema proposto será anulada. 

II) Estrutura do texto: utilização adequada dos parágrafos e demais recursos de construção 

textual. 

III) Estrutura de ideias: organização do pensamento para expressar seu ponto de vista, 

argumentos e raciocínio. 

IV) Vocabulário: demonstrar variedade vocabular. 

V) Domínio do idioma: redação de acordo com a norma culta da língua portuguesa (ortografia 

e gramática). 

 

https://iseat.com.br/processo-seletivo/
https://iseat.com.br/prova-de-selecao/


3. Será atribuída nota zero à redação que: 

a) Desconsiderar a modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; 

b) Apresentar o texto da redação sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, 

números e palavras soltas e/ou em versos); 

c) For entregue em branco; 

 

4- DA PUBLICAÇÃO/INFORMAÇÃO DOS RESULTADOS 

Em até 24 horas subsequentes à realização da prova, o vestibulando receberá o 

resultado final, por meio do email que ele comunicou quando da inscrição. 

Caso haja dúvidas sobre a publicação dos resultados, o vestibulando poderá fazer 

contato com o (Call Center: 0800 1616180). 

 

5- DA MATRÍCULA 

A vaga do candidato estará disponível por 10 dias a partir da divulgação do resultado de 

sua Prova de vestibular. Os prazos de matrícula poderão ser prorrogados, de acordo com 

calendário acadêmico, desde que haja disponibilidade de vagas. 

Para a efetivação da matrícula o estudante deverá: 

1- Enviar os documentos listados a seguir digitalizados em formato pdf: 

a) Certidão de Casamento ou Nascimento, fotocópia em 1 (uma) via, 

b) Comprovante de Residência, fotocópia em 1 (uma) via, 

c) Carteira de Identidade, fotocópia em 1 (uma) via, 

d) CPF, fotocópia em 1 (uma) via, 

e) Título de Eleitor, fotocópia em 1 (uma) via, 

f) Certificado de Reservista, fotocópia em 1 (uma) via, 

g) 1 foto 3x4 

h) Comprovante da última votação 

i) Histórico Escolar de Ensino Médio: 1 (uma) fotocópia autenticada ou 

Certificado/Diploma de Conclusão de Ensino Médio. A conclusão do Ensino Médio deve 



ocorrer, obrigatoriamente, antes da matrícula no Ensino Superior, de acordo com o 

inciso II do artigo 44 da Lei 9.394/1996),  

j) Os portadores de Diploma de Curso Superior ou Curso Técnico de Ensino Médio devem 

apresentar 1 (uma) fotocópia autenticada do Diploma do Curso devidamente registrado. 

k) O aluno menor de idade deve anexar fotocópia do CPF e RG do responsável. 

2). Efetivar o pagamento da primeira mensalidade: 

Será gerado um boleto para pagamento, emitido pelo email informado no ato da 

inscrição. 

Sobre valor da primeira parcela da mensalidade e para participar do sistema de bolsas, 

observar a Campanha institucional junto ao Call Center - 0800 1616180, quando da 

matrícula. 

3) Em até 24 horas, após efetivando o pagamento da primeira parcela da mensalidade, 

o estudante receberá um email com login e senha de acesso ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA. 

No AVA o estudante deverá ler o Contrato de Prestação de Serviços e, em seguida, dar o 

seu  “aceite”. 

As atividades letivas, obedecerão ao Calendário Acadêmico institucional postado no 

AVA. 

DEMAIS CONTATOS: 

Whatsapp: (27) 99786-1617 

Telefones: (27) 3319-1617 e/ou 0800 1616180. 

E-mails: atendimento@iseat.com.br ou ouvidoria@iseat.com.br  

 

Vila Velha/ES, 09 de novembro de 2020. 

 

Diretoria Acadêmica 
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