
Transforme 
possibilidades em 
oportunidades.
Tudo que você precisa saber 
sobre o Vestibular Ibmec.



São muitas matérias para estudar, muitos simulados para fazer, 
muitas decisões para serem tomadas. Por isso, resolvemos escrever 
esse guia: queremos tornar essa fase um pouco menos complicada.

AQUI VOCÊ VAI TER ACESSO A TODAS AS INFORMAÇÕES  
MAIS IMPORTANTES SOBRE O VESTIBULAR DO IBMEC.

Nós sabemos
que vida de 
vestibulando 
não é fácil... 



Conheça os cursos 
ofertados por cada 
unidade Ibmec. 

* Sobre o curso de Negócios no Campus Ibmec São Paulo: o 
currículo e disciplinas similares as duas grades serão ministradas 
nos dois primeiros períodos. Já no terceiro período, conforme 
disponibilidade, o aluno poderá escolher qual curso seguir 
definitivamente entre Administração e Ciências Econômicas.

• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciências Contábeis
• Ciências Econômicas
• Direito
• Engenharia Civil
• Engenharia de Produção
• Engenharia Mecânica
• Relações Internacionais

Ibmec Belo Horizonte

• Negócios* (ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS ECONÔMICAS)
• Direito
• Engenharia de Comunicação
• Engenharia de Produção
• Relações Internacionais

Ibmec São Paulo

• Administração
• Ciências Econômicas

Ibmec Brasília

• Administração
• Análise e Desenvolvimento de Sistemas
    (FULL STACK DEVELOPMENT)
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciências Econômicas
• Ciência de Dados e Inteligência Artificial
• Direito
• Engenharia de Computação
• Engenharia de Produção
• Publicidade e Propaganda
• Relações Internacionais

Ibmec Rio de Janeiro 
Campus Barra da Tijuca

• Administração (INTEGRAL)
• Administração (NOTURNO)
• Análise e Desenvolvimento de Sistemas
   (FULL STACK DEVELOPMENT) (NOTURNO)
• Ciência de Dados e Inteligência Artificial
   (NOTURNO)
• Ciências Econômicas
• Direito (INTEGRAL)
• Direito (NOTURNO)
• Engenharia de Produção (MATINAL)
• Relações Internacionais

Ibmec Rio de Janeiro 
Campus Centro



Fique por dentro dos 
critérios para classificação 
e preenchimento das vagas. 

Não tem mistério: a nota final para a seleção do candidato será composta pela nota 
final obtida no processo seletivo inscrito.

Com base nas notas finais de cada candidato, serão elaboradas as classificações por 
curso e por processo em cada unidade, obedecendo-se a ordem decrescente da média 
obtida. Ou seja, quem obter a nota mais alta, será o primeiro colocado.

Portanto, os candidatos serão convocados de acordo com sua colocação, da nota mais 
alta, para a mais baixa. Respeitando sempre o número de vagas disponibilizadas em cada 
curso, para cada unidade.



Como funcionam os 
processos seletivos? 

As unidades do Ibmec possuem, para esta 
seleção de talentos, diversas possibilidades 
de ingresso:

ENEM

Mas atenção!
A inscrição deve ser feita pelo candidato 

exclusivamente via internet, mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição.

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

VESTIBULAR TRADICIONAL

PROCESSOS 
INTERNACIONAIS

TRANSFERÊNCIA EXTERNA

PORTADOR DE DIPLOMA 
(SEGUNDA GRADUAÇÃO)

https://inscricoes.ibmec.br/


Mais sobre o 
Vestibular Tradicional. 
O processo seletivo é composto por três etapas:

ETAPA 3
DINÂMICAS 
DE GRUPO

ETAPA 2
REDAÇÃO

ETAPA 1
PROVA

OBJETIVA
ONLINE



Entenda um pouco mais 
sobre as etapas.
A prova objetiva

A prova objetiva contém 50 questões de assuntos variados. Essa etapa compõe 70% da 
nota final do candidato.

A nota da prova objetiva será igual a somatória dos pontos obtidos na Prova Objetiva Online 
e dos pontos obtidos na Redação, multiplicados pelos respectivos pesos.

NOTA DA PROVA OBJETIVA = (PROVA OBJETIVA ONLINE + PONTOS OBTIDOS NA REDAÇÃO) X PESOS RESPECTIVOS

A dinâmica em grupo 

Já a etapa de dinâmica representa 30% da nota final do candidato e é onde são avaliadas 
as habilidades socioemocionais do candidato. 

Esta etapa é obrigatória para todos os candidatos. Sendo assim, os candidatos inscritos nos 
processos seletivos de Vestibular, ENEM, Processos Internacionais deverão obrigatoriamente 
participar. Seu objetivo é analisar habilidades socioemocionais (mais conhecida como, soft 
skills) dos candidatos.

Durante o processo serão propostas eventuais resoluções de problemas, estudos de casos 
e dinâmicas em grupo. A equipe de facilitadores e avaliadores do Ibmec irá propor atividades 
com o intuito de verificar os seguintes atributos:

NOTA DA DINÂMICA EM GRUPO = SOMA DA NOTA DE CADA COMPETÊNCIA AVALIADA

Atributos Descrição Peso

Adaptabilidade Capacidade de aprendizagem, abertura para inovar, coragem de explorar 
novos processos, busca de novos caminhos e abordagens. 25%

Visão Olhar estratégico, leitura de cenários, compreensão das circunstâncias e 
interpretação de regras e sistemas, de confirmar hipóteses. 25%

Empatia Interação e atuação em grupos, comunicação efetiva, respeito mútuo e 
primazia pela honestidade e relações de qualidade. 25%

Centralidade Autoconhecimento, controle emocional, resiliência e autoestima, atuação em 
ambiente com feedbacks frequentes. 25%



NOTA FINAL = NOTA ENEM + DINÂMICA EM GRUPO

ENEM

Dessa forma, o candidato realiza a prova do ENEM e não precisa realizar a prova teórica 
do Vestibular Ibmec.

A nota final para a seleção do candidato será composta pela nota do ENEM, como 
primeira etapa do processo seletivo, e pela nota obtida durante a dinâmica de grupo, na 
segunda etapa.

NOTA FINAL = [(NOTA CERTIFICADO INTERNACIONAL + REDAÇÃO) X PESOS RESPECTIVOS] + DINÂMICA EM GRUPO

Processos Internacionais

O processo seletivo é destinado aos candidatos que desejam ingressar fazendo uso 
das notas dos certificados internacionais – ACT (American College Test), SAT (Scholastic 
Assessment Test), IB (International Baccalaureate Diploma Programme), Diplôme du 
Baccalauréat International (BAC) e Abitur.

A nota final para a seleção do candidato será composta pela nota obtida na certificação 
internacional e uma redação, como primeira etapa do processo, mais a nota da dinâmica 
de grupo, como segunda etapa do processo.

Transferência Externa e Portador de Diploma   SEGUNDA GRADUAÇÃO

Esses processos seletivos são destinados aos candidatos que queiram ingressar fazendo 
a Transferência de outra Instituição de Ensino Superior (IES) ou através de uma Segunda 
Graduação, já tendo concluído a sua primeira graduação.

Saiba mais sobre as outras 
formas de ingresso.



Agora que você já sabe como será 
o Vestibular Ibmec, é hora de se 
preparar.

As inscrições já estão abertas e você 
pode realizar a sua através do nosso 
site, ou clicando no box abaixo.

INSCREVA-SE

Esperamos você lá!

https://inscricoes.ibmec.br/



