
Como conseguir bolsa de estudos na faculdade 

Belas Artes?  

Criada em 23 de setembro de 1925, com o nome inicial de Academia de Belas Artes de São 

Paulo, a faculdade Belas Artes foi idealizada por Pedro Augusto Gomes Cardim. 

 

Frequentador assíduo da vida artístico-cultural de São Paulo, envolveu-se diretamente na 

criação do Teatro Municipal, na mesma cidade. Com troca de experiências, diálogo e muito 

conhecimento adquirido, fundou então a instituição de ensino. 

 

Atualmente, a faculdade encontra-se enraizada na história da cidade de São Paulo. 

Inicialmente, inclusive, a instituição dividia espaço com a Pinacoteca do estado de São Paulo, 

ficando responsável por seu acervo. 

 

Parceria esta que durou 7 longos anos.  

 

Após, a faculdade Belas Artes mudou-se para a Vila Mariana, onde permanece até os dias 

atuais. Possui também um campus localizado na cidade de Sorocaba, interior do estado de 

São Paulo. 

 

Com todo este processo e desenvolvimento, a instituição de ensino Belas Artes criou uma 

base sólida para desenvolver toda a sua história, e permanece até hoje, muito respeitada. 

 

As dependências da instituição oferecem centros completos, com os padrões de qualidade 

exigidos pelo MEC, proporcionando a todos os seus alunos, momentos profundos de 

aprendizado e convívio social. 

 

Entre as salas principais, destacam-se: 

 

● Estúdio de TV; 

● Sala de performance; 

● Biblioteca; 

● Laboratórios de Design; 

● Laboratório de fotografia analógica 

● Laboratório de computação gráfica 

 

Com fundamentos como criatividade e persistência, tem lugar permanente até hoje no 

coração dos paulistanos.  

 

Dessa forma, surge a dúvida: como ingressar na faculdades Belas Artes? 

 

Como conseguir uma bolsa de estudos na Belas Artes? 

 

Siga a leitura e saiba mais! 



Como funciona o processo seletivo da Belas Artes? 

A faculdade Belas Artes oferece atualmente vagas nos mais diferentes cursos. Eles são 

organizados, basicamente, em três frentes: 

 

● Cursos presenciais; 

● Curso na modalidade EAD (Educação a Distância); 

● Phygital (experiência que consiste na fusão do mundo digital e físico). 

 

Entre os principais, destacam-se Administração, Artes visuais, Comunicação social, Design 

de moda, Design de produto, entre outros. 

Vestibular tradicional  

O processo seletivo oferecido pela faculdade Belas Artes é composto por uma única fase. A 

prova em si é composta por 40 questões objetivas, com assuntos ligados a todas as matérias 

vistas pelo aluno durante o ensino médio.  

 

Além destas questões, a instituição de ensino aplica ainda 2 questões dissertativas sobre 

temas variados, (que englobam conhecimentos gerais e também atualidades), e também 

teste de habilidades específicas, de acordo com o curso escolhido pelo candidato. 

 

Este teste tem como finalidade medir e avaliar a capacidade do candidato a se expressar por 

outras formas de comunicação, como desenho técnico, desenho livre, atividades manuais e 

oralidade. 

 

O processo de inscrição é feito no site oficial, com prazos estabelecidos pela instituição. Você 

deve informar o curso que tem interesse, preencher o formulário solicitado e realizar o 

pagamento da inscrição. 

 

O valor da taxa de inscrição é de 120 R$. 

Vestibular agendado  

A prova do vestibular agendado segue os mesmos critérios do vestibular tradicional. Sua 

inscrição também é realizada através do site, com o valor de 150 R$. O local da prova e 

demais regras serão indicados no cartão de inscrição. 

 

 Veja também: Vestibular Digital - entenda como funciona a segurança da prova!  

Segunda graduação 

A segunda graduação na faculdade Belas Artes, oferece algumas vantagens. A faculdade faz 

questão de incentivar os alunos a restabelecer e fortalecer o vínculo com a instituição. Entre 

os benefícios, destacam-se: 

 

● Desconto de 20% na segunda graduação, mediante apresentação do diploma perante 

a central de relacionamento; 
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● Utilização dos serviços da biblioteca, também mediante apresentação de 

documentação; 

● Participação e envolvimento como palestrante e membro de banca examinadora; 

● Maior facilidade para realizar parcerias, patrocínios e incentivo a pesquisas na área 

escolhida. 

 

Lembrando que o aluno, neste caso, pode conseguir vaga, sem precisar de um novo 

processo seletivo. 

Transferência externa  

Para realizar a transferência externa, o aluno precisa apresentar documentos básicos, como 

histórico do curso, RG e CPF. Deve apresentar ainda os motivos que levaram a esta 

mudança, que incluem problemas com a grade curricular ou mudança de cidade, por 

exemplo. 

 

Toda solicitação deve ser feita através do Portal Acadêmico da instituição. Ele analisará todos 

os pontos, e dará um parecer, de acordo com as solicitações enviadas pelo aluno. 

 

A faculdade oferece ainda o crédito Estudantil Belas Artes, que consiste em um programa, 

oferecido pela própria instituição, permitindo  a transferência externa do aluno, pagando o 

mesmo valor da instituição de origem. 

 

Isto, caso a mensalidade do curso tenha valor inferior em relação a faculdade Belas Artes. 

Assim que o curso terminar, o estudante deve quitar a diferença. 

Nota do Enem  

Para utilizar a nota do ENEM como forma de ingresso, o aluno precisa preencher alguns 

requisitos. São eles: 

 

● Tenha realizado a prova a partir do ano de 2009; 

● Nota mínima na redação de 450 pontos; 

● Nota mínima na prova objetiva também de 450 pontos. 

 

A taxa de inscrição é de 120 R$. 

 

Saiba mais como utilizar da melhor forma a sua nota no ENEM. 

Qual o valor da mensalidade da Belas Artes?  

O valor das mensalidades na faculdade Belas Artes depende diretamente do curso escolhido 

pelo estudante. São 82 cursos oferecidos pela instituição, com mensalidades que vão de 392 

R$ a 4.610 R$. 

 

A seguir, alguns dos cursos oferecidos, e suas respectivas mensalidades, atualizadas para o 

ano de 2022: 
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● Publicidade e Propaganda - R$ 2.436,79; 

● Gestão de recurso humanos - R$ 392,00; 

● Design de Games - R$ 2.808,79; 

● Artes Cênicas - R$ 2.690,32; 

● Marketing - R$ 2.320,00; 

● Jornalismo - R $2.008,74. 

 

Entre outros. 

Tem como conseguir bolsa na Belas Artes? 

A resposta é sim. Existe a possibilidade de conseguir bolsa na Belas Artes. Ela pode ser 

adquirida através do ProUni, por um programa oferecido pela própria faculdade e também 

pela plataforma de bolsas de estudos Amigo Edu. 

 

Vamos entender melhor? 

ProUni 

O ProUni (Programa Universidade para Todos) é um programa criado pelo governo federal 

que permite o acesso a várias universidades, inclusive o Centro Universitário Belas Artes de 

São Paulo. 

 

As bolsas de estudo oferecidas incluem bolsas parciais e integrais. Entre os requisitos, estão: 

 

● Ter cursado todo o ensino médio em escola pública, ou parcialmente o ensino médio 

em escola particular na condição de bolsista integral; 

● Não possuir diploma de nível superior; 

● Ter realizado a última edição do ENEM; 

● Ser pessoa com deficiência; 

● Ser professor da rede pública de ensino. 

 

O edital de inscrição para conseguir a bolsa de estudos está disponível no site da própria 

instituição. Podem participar alunos calouros ou alunos que já estão em algum curso na 

faculdade Belas Artes. 

 

É importante ressaltar: a pré-seleção assegura ao aluno apenas a expectativa de direito à 

bolsa. Ela apenas será assegurada com a participação e aprovação nas fases posteriores de 

todo o processo seletivo. 

 

Veja também: Como conseguir bolsas de estudo na graduação?   

 

Uma vez inscrito, o aluno deve realizar o vestibular tradicional, e com esta nota, participar da 

seleção de vagas do ProUni disponibilizadas pela Belas Artes.  

 

É importante que o aluno fique sempre atento à data de divulgação dos resultados, que é 

feita através de um cronograma da própria faculdade! 
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Para cada curso existe uma nota de corte. Em geral, para cursos menos procurados, as notas 

de corte ficam na média dos 600 pontos. Para cursos mais badalados, como Design de 

games, por exemplo, as notas de corte chegam até 800 pontos. 

Bolsa Pro.BA 

  

A faculdade oferece um programa chamado de Bolsa Pro B.A. 

 

Mas afinal, o que seria este programa? 

 

Ele é destinado a alunos e candidatos que desejam ingressar, e que comprovem, por meio 

de documentos, a impossibilidade de arcar com as mensalidades, previstas na Lei 12.101 e 

decreto 7.237. 

 

Dessa forma, para conseguir uma bolsa integral de estudos na faculdade Belas Artes, o aluno 

deve ter renda per capita menor que um salário mínimo e meio. A bolsa é oferecida em todos 

os semestres.  

 

O aluno precisa confirmar a regularidade de matrícula e ter bom rendimento acadêmico! 

 

A renovação da mesma realiza-se a cada mês, com atualização feita semestralmente. São 

lançados editais para o procedimento de atualização, feitos pela Comissão de bolsas de 

estudo. 

 

Existem ainda, dentro do mesmo programa, bolsas de estudo para iniciação científica e 

monitoria. Neste caso, os descontos chegam a 20% no valor da mensalidade. De igual modo, 

as regras são previstas no calendário acadêmico da universidade. 

 

E novamente, é preciso um desempenho satisfatório para tal benefício! 

Amigo Edu 

As plataformas de bolsa de estudo são sites que oferecem vagas com desconto em 

universidades e escolas brasileiras, inclusive para a faculdade Belas Artes. 

 

Com o objetivo de promover o estudo, oferecendo condições e benefícios para ingresso no 

ensino superior, a plataforma do Amigo Edu aproxima alunos e instituições de ensino, levando 

educação acessível a todos. 

 

Criada em 2019, revolucionou a maneira com que os brasileiros lidam com a educação 

atualmente, oferecendo bolsas de estudo com até 80% de desconto! E não para por aí: a 

plataforma disponibiliza ainda vestibular, conta digital e série de vantagens em seu clube de 

benefícios. 

 

Tá esperando o que? Garanta já sua bolsa de estudos para a faculdade Belas Artes! 
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