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 Como acessar o site e fazer a inscrição 

Para realizar a inscrição basta acessar este link : https://vestibular.unasp.br/ 

preencher com as informações pessoais e selecionar a opção Vestibular de Teologia 

2021. 

 

 Confirmação da inscrição 

A inscrição será confirmada apenas quando o pagamento for compensado, em 

um prazo de até 3 dias úteis. 

 

 Nota do ENEM 

Não será possível utilizar a nota do ENEM como opção de prova. 

 

 Acesso ao CANVAS 

Para acessar o CANVAS basta clicar no link 

https://unasp.instructure.com/login/canvas e fazer login (usuário e senha serão 

enviados por e-mail). 

 

 Passo a passo para a realização da Prova – 1ª fase 

Redação 

Na parte de cursos, clique em Vestibular Teologia 

Ver Tema 1 – Redação, fazer download 

Ver Tema 2 – Redação, fazer download 

Ir para “Faça aqui sua redação” 

Clique em Fazer o teste 

Marcar o tema escolhido para redação 

https://vestibular.unasp.br/
https://vestibular.unasp.br/
https://unasp.instructure.com/login/canvas
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Clique em Próximo para escrever a redação (mínimo de 300 palavras) 

Ao finalizar clique em Enviar teste. 

 

 Prova Conhecimentos Gerais 

O candidato terá 1:30h para realizar os dois testes (Conhecimentos Gerais e inglês). 

Clique em Avaliação – Conhecimentos gerais, português e Matemática 

Depois, em Fazer o teste. 

Ao finalizar o exame, confira todas as respostas e clique em enviar teste. 

 

 Prova de Inglês 

Clique em Avaliação – Inglês 

Depois, em Fazer o teste. 

Ao finalizar o exame, confira todas as respostas e clique em enviar teste. 

 

 Como acessar o Zoom 

Primeiro é necessário ter o aplicativo instalado no computador ou celular, para 

acessar basta clicar no link que será enviado por e-mail. 

 

 Atente-se aos horários 

Redação: Início às 9:00h (horário de Brasília). 

(Porém o candidato pode acessar com 15 minutos de antecedência 8:45h). 

 

Prova: Início às 14:00h (horário de Brasília). 

(Porém o candidato pode acessar com 15 minutos de antecedência 13:45h). 

 

A tolerância para a entrada de candidatos no ambiente de exame após o horário de 

início (horário de Brasília) é de 15 minutos. 

 

O tempo de permanência na sala virtual, deve ser todo o período de duração da prova. 

 

O primeiro candidato a terminar a prova, deverá aguardar online, com a câmera ligada 

até que o último termine e todos saiam juntos do ambiente virtual. 
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 Equipamentos a serem utilizados 

 

Para realizar a prova, o candidato precisa utilizar um computador com 

câmera, ou fazer a prova no computador e estar conectado no zoom pelo celular. 

Não será possível utilizar apenas o celular para fazer os procedimentos. 

 

O candidato precisa verificar a estabilidade da internet antes de iniciar a prova. 

Pois é necessário estar conectado em tempo integral. 

 

O candidato precisa estar com a câmera do computador ou celular ativa durante 

todo período de prova. 

 

Documentação 

 

O candidato, ao entrar no local virtual de prova, deverá apresentar um 

documento de identificação original, com foto. 

Tutoriais importantes 

 

Clique nos links abaixo para informações detalhadas sobre como utilizar o Canvas e o 

Zoom. 

 

Canvas: https://youtu.be/f8I1ZDc3XfA 

Zoom: https://youtu.be/bbWBo7LMx3I 

 

 

 

 

Qualquer dúvida estamos à disposição no e-mail: processoseletivo@unasp.edu.br . 

https://youtu.be/f8I1ZDc3XfA
https://youtu.be/bbWBo7LMx3I
mailto:processoseletivo@unasp.edu.br

