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AS 10 PROFISSÕES (CURSOS) MAIS PROCURADAS EM 2017

1.1 Cenário Nacional
Segundo o Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC),
os 10 cursos superiores mais procurados do Brasil reuniram 51% das matrículas
feitas em 2016.
Os dois primeiros são os mesmos desde 2009: Administração liderava na
época, com 710,77 mil matrículas, e Direito vinha em segundo lugar, com 651,73
mil matrículas. Agora, a ordem se inverteu: embora Administração continue com
pouco mais de 710 mil inscritos (710,98), Direito passou à frente e conta com
862,32 mil. Pedagogia permanece em terceiro em ambos os casos. Veja a tabela a
seguir:

Maior Número de Matrículas em 2017 POR CURSO
CURSO
Nº matriculas
1º

Direito

862.324

2º

Administração

710.984

3º

Pedagogia

679.286

4º

Engenharia Civil

360.445

5º

Ciências Contábeis

355.425

6º

Enfermagem

273.444

7º

Psicologia

235.594

8º

Formação de professor (licenciatura) de educação física
Arquitetura e urbanismo

185.554

9º

10º Engenharia da Produção

167.271
165.677
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1º lugar: Direito
862.324 matrículas
É a ciência que cuida da aplicação das normas jurídicas vigentes em um
país, para organizar as relações entre indivíduos e grupos na sociedade.
2º lugar: Administração
710.984 matrículas
O administrador gerencia recursos financeiros, materiais ou humanos de
uma empresa e está presente em organizações públicas, privadas ou sem fins
lucrativos.
3º lugar: Pedagogia
679.286 matrículas
O licenciado em Pedagogia entende dos princípios e métodos de ensino,
da administração de escolas e da condução dos assuntos educacionais.
4º lugar: Engenharia Civil
360.445 matrículas
O engenheiro civil projeta, gerencia e executa obras como casas, prédios,
pontes, viadutos, estradas e barragens. Ele acompanha e gerencia todas as etapas
de uma construção ou reforma.
5º lugar: Ciências Contábeis
355.425 matrículas
Essa é a área que cuida das contas de uma empresa, por meio do registro
e do controle das receitas, das despesas e dos lucros.
6º lugar: Enfermagem
273.444 matrículas
O enfermeiro se dedica a promover, a manter e a restabelecer a saúde das
pessoas, trabalhando em parceria com outros profissionais – médicos, nutricionistas
e psicólogos, por exemplo.
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7º lugar: Psicologia
235.594 matrículas
O psicólogo estuda os fenômenos psíquicos e de comportamento do ser
humano por intermédio da análise de suas emoções, suas ideias e seus valores. Ele
diagnostica, previne e trata doenças mentais, distúrbios emocionais e de
personalidade.
8º lugar: Formação de Professor (Licenciatura) de Educação Física
185.554 matrículas
Educação física é a promoção da saúde e da capacidade física por meio
da prática de atividades corporais.
9º lugar: Arquitetura e Urbanismo
167.271 matrículas
O arquiteto projeta e organiza espaços internos e externos, de acordo com
critérios de estética, conforto e funcionalidade. Projeta e coordena a construção ou a
reforma de prédios, faz a planta, obedecendo aos regulamentos legais, e determina
os materiais que serão utilizados na obra
10º lugar: Engenharia de Produção
165.677 matrículas
O engenheiro de produção é fundamental em empreendimentos de quase
todos os setores. Cabe a ele gerenciar os recursos humanos, financeiros e materiais
de uma empresa a fim de elevar sua produtividade e rentabilidade.
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SOBRE O ITES

2.1 Mensagem ao Candidato
Olá,
Será para nós uma honra ter você no ITES. Somos uma Instituição de
Ensino Superior localizada no município de Taquaritinga, interior do Estado de São
Paulo.
O Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior “Dr. Aristides Carvalho
Schlobach” – ITES, foi criado pela Fundação Educacional de Taquaritinga – FETAQ,
seu mantenedor em 1997. É uma fundação municipal de personalidade jurídica
privada.
O ITES é credenciado junto ao Ministério da Educação e Cultura – MEC,
oferecemos 7 cursos apresentados na tabela a seguir.
CURSO

ITES – Cursos oferecidos para 2018
Coordenador
Nº de Vagas

1 Administração (Novo conceito)
2

50

Agronomia (Diurno)

50

Agronomia (Noturno)

50

Prof. Eraldo dos Reis Cordeiro
Profa. Letícia Serpa dos Santos

3 Ciências Contábeis

50

Prof. Rodolpho Ângelo Appis

4 Engenharia Civil

50

Prof. Fabrício Fernando Belodi

5 Engenharia da Produção (Novo)

50

Prof. Mamoru Carlos Yamada

6 Pedagogia

50

Prof. Gerson Carlos Eduardo

7 Psicologia

50

Profa. Fabiana Cristina de Souza

Temos como Missão: a geração, promoção, e socialização de
conhecimentos culturais e científicos a fim de propiciar aos profissionais condições
para o exercício da autonomia intelectual e moral, preparando-os para que possam
intervir e atuar, efetivamente, no processo de transformação e desenvolvimento da
sociedade. Desenvolve ações democráticas, de respeito à diferença e à diversidade
humana.
A nossa Visão é que: A Instituição se propõe a preparar profissionais
éticos, competentes, criativos e cooperativos; assim como promover o desenvolvimento
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de ensino, pesquisa e extensão. Busca, perante a sociedade, o reconhecimento pela
qualidade na prestação de serviços educacionais do ensino superior.
Estamos esperando por você! Um forte abraço,
Professor José Alberto Seixas
Diretor Geral.
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VESTIBULAR

Como se inscrever:
Você deve acessar o endereço: www.ites.com.br/vestibular

Observações:

A taxa de inscrição é de R$20,00. O pagamento é por meio de boleto
bancário emitido no ato da inscrição e pagável no sistema bancário, até a data do
vencimento.
As inscrições não pagas não confirmam a inscrição do candidato que
não poderá realizar as provas. Há possibilidade de imprimir boleto com novo
vencimento até a última data de inscrição para o vestibular (22/11/2017).
Atenção:
Não é permitido efetuar mais de uma inscrição. O candidato
desclassificado poderá prestar novo processo seletivo para concorrer com as vagas
remanescentes (veja cronograma abaixo). Não haverá devolução da taxa de
inscrição, mesmo que o candidato desista antecipadamente.
A inveracidade de qualquer informação prestada ao Vestibular
implicará no cancelamento da inscrição e desclassificação do candidato.
Em caso de aprovação no Vestibular, o candidato que não concluir o
Ensino Médio até 20 de março de 2018 não poderá efetuar a sua matrícula regular
nos cursos de graduação, conforme legislação vigente.

3.1 Sobre as Provas do Vestibular ITES
PROVA:
A prova será realizada no dia 26 de novembro de 2017, domingo, com
início às 10h.
LOCAL:
A prova será realizada no Instituto Taquaritinguense de Ensino
Superior - ITES Taquaritinga, SP.
A lista indicando a distribuição dos candidatos nas salas, será afixada
nos murais do ITES e divulgada no site do ITES até a véspera do Vestibular.
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CONTEÚDO:
Os conteúdos a serem cobrados na prova serão: 15 questões de

Língua Portuguesa, 15 questões de Matemática, 15 questões de Ciências (3
Biologia, 3 Física, 3 Química, 3 Geografia e 3 de História) e 05 questões de
Atualidades.
A prova será a mesma para os candidatos de todos os cursos, exigindose conhecimento em nível do Ensino Médio.
REGULAMENTO
1. Observe a data e o horário da prova: não será permitido atraso do
candidato.
2. O candidato terá o prazo máximo de 03 horas para realizar a prova,
incluindo o preenchimento da folha de respostas.
3. Nenhum candidato poderá entregar a folha de respostas, nem deixar
a sala antes de decorridos 60 minutos do início da prova.
4. O candidato deverá trazer consigo, no dia da prova:
a) documento de identidade com foto;
b) caneta esferográfica preta, lápis preto ou lapiseira, borracha;
c) comprovante da inscrição.
5. Não será permitido o uso de: máquinas calculadoras, telefones
celulares
ou
qualquer
equipamento
eletrônico
e/ou de
telecomunicação durante a realização da prova.
6. Será excluído do Vestibular o candidato que usar meios
fraudulentos ou ilícitos na inscrição ou na realização da prova ou
tiver atitudes de indisciplina, independentemente de sanções legais.
7. Não haverá revisão ou vistas das provas.
CANDIDATO COM INCAPACIDADE FÍSICA:
O candidato com incapacidade física deverá informar a sua condição
na ficha de inscrição do Vestibular, para que o ITES possa facilitar-lhe a
acessibilidade no espaço e/ou na execução da prova.

4

ENEM

Serão aceitos os resultados do ENEM 2010 e posteriores.
O candidato deverá entregar cópia simples e o original do resultado do
ENEM (2010 e posteriores), nas Faculdades Ites, de 23 de outubro de 2017 até 15
de março de 2018.
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A cópia do ENEM não será devolvida e o original será usado para
conferência no ato da entrega da cópia.
Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que não entregar a
cópia do ENEM e/ou não apresentar o original deste documento dentro do prazo
estipulado.
Para concorrer a uma vaga, é necessário que o candidato alcance uma
média das notas dos componentes do ENEM igual ou superior a 300 pontos.
Será considerado reprovado o candidato que obtiver pontuação zero em
qualquer dos componentes avaliados pela prova.

5

VAGAS REMANESCENTES

As vagas remanescentes serão oferecidas em outras formas de ingresso
previstas na legislação educacional e regulamentação interna. Serão provas
agendadas e realizadas no período de 07 de dezembro de 2017 a até 15 de março de
2018.

6

MATRÍCULA DOS APROVADOS

O candidato aprovado, em quaisquer dos processos seletivos, receberá,
por e-mail, as informações sobre os procedimentos e prazos de matrícula.
DOCUMENTAÇÃO:
Os candidatos convocados deverão apresentar, no ato da matrícula, na
Secretaria Geral do ITES, 02 cópias dos seguintes documentos:
a) RG (não é permitido substituição por CNH);
b) CPF;
c) Título de eleitor, e comprovante da última votação;
d) Certificado de reservista, para homens;
e) Certidão de nascimento ou casamento;
f) Comprovante de residência (preferencialmente conta de luz,
telefone ou água);
g) Histórico Escolar do Ensino Médio;
h) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
i) Duas Fotos 3x4 recentes.
O candidato que não apresentar a documentação solicitada terá
sua matrícula cancelada. O Certificado de Conclusão do Ensino Médio deverá
10
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ter data de conclusão anterior à data de início das aulas do ano letivo de 2018,
sob pena de cancelamento de matrícula.
DESISTÊNCIA DE MATRÍCULA DO ALUNO CALOURO:
O candidato classificado e regularmente matriculado que solicitar
cancelamento de matrícula (desistência do curso), por motivos particulares ou de
ingresso em outra Instituição de Ensino, será reembolsado em 80% (oitenta por
cento) do valor pago da 1.ª parcela da semestralidade.
O requerimento de desistência de matrícula deverá ser protocolado
junto à Direção Acadêmica em até 7 (sete) dias corridos após o início das aulas.
Depois desse período, serão respeitadas as datas, as responsabilidades e os
procedimentos previstos no Calendário Acadêmico e no Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais e Editais do ano de 2018.
IMPORTANTE: Não deixe de seguir os procedimentos mencionados em caso de
desistência, evitando-se, assim, débitos financeiros.
CASOS OMISSOS:
Os casos omissos relacionados a quaisquer das formas do processo
seletivo, serão analisados e julgados pela Comissão do Processo Seletivo 2018.
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Cronograma Geral

PROCESSO SELETIVO - ANO LETIVO DE 2018
EVENTO

PERÍODO

LOCAL E OBSERVAÇÕES
Internet: Site do ITES: www.ites.com.br

PERÍODO DE INSCRIÇÃO DO
VESTIBULAR

DE 23/10/2017 A
22/11/2017

REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR

26/11/2017

RESULTADOS DO VESTIBULAR

04/12/2017

Secretaria Geral do ITES – Praça Dr. Horácio Ramalho, 159 – Centro, (16)
3253-8200

DE 23/10/2017 A
15/03/2017

Secretaria Geral do ITES – Praça Dr. Horácio Ramalho, 159 – Centro, (16)
3253-8200
Secretaria Geral do ITES – Praça Dr. Horácio Ramalho, 159 – Centro, (16)
3253-8200

Secretaria Geral do ITES – Praça Dr. Horácio Ramalho, 159 – Centro, (16)
3253-8200
LOCAL DE PROVA: Faculdades ITES - Praça Dr. Horácio Ramalho, 159 –
Centro.
Internet: Site do ITES: www.ites.com.br

PERÍODO DE ENTREGA DO ENEM
RESULTADO DO ENEM

NO ATO DA ENTREGA
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DE 07/12/2017 A
15/03/2018

Secretaria Geral do ITES – Praça Dr. Horácio Ramalho, 159 – Centro. (16)
3253-8200

48 HORAS APÓS A
REALIZAÇÃO DA REDAÇÃO

Secretaria Geral do ITES – Praça Dr. Horácio Ramalho, 159 – Centro. (16)
3253-8200

DE 07/12/2017 A
20/12/2017

Faculdades ITES - Praça Dr. Horácio Ramalho, 159 – Centro. (16) 32538200 (Secretaria Acadêmica)
Mensalidades com desconto de pontualidade de: 01/01/2018 a
05/01/2018 Desconto de 10%

DE 07/12/2017 A
20/12/2017

ATENÇÃO:
Recesso Administrativo (não haverá atendimento ao público) – de 20/12/2017 a 03/01/2018
Horário especial em período de férias (04/01/2018 a 03/02/2018) – de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h
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