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Enem 2021
Você está em: Home (https://www2.comvest.unicamp.br/) / Enem 2021

Navegue nessa página 

 

As inscrições da modalidade Enem-Unicamp 2021 serão realizadas no período de 15 de outubro a 16 de novembro de 2020, nesta página. A
distribuição de vagas por curso será divulgada juntamente com o Edital.

As vagas oferecidas pela modalidade Enem-Unicamp são distribuídas da seguinte forma: 10% para estudantes que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas; 5% para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
e sejam autodeclarados pretos, pardos ou indígenas; 5% para estudantes que sejam autodeclarados pretos e pardos.

Assim, o total de vagas para ingresso via Enem é de 20% das vagas da graduação. A seleção via Enem é de�nida por meio de um edital especí�co,
que estará disponível nesta página.

Para informações sobre o processo do ano passado, acesse (https://www2.comvest.unicamp.br/vestibulares-anteriores/ingresso-2020/enem-
2020/).

 A A AAcesso Rápido 

 (https://www2.comvest.unicamp.br)

Processos Seletivos Abertos:

Vestibular 2021 (https://www2.comvest.unicamp.br/vestibular-2021/)

– Enem 2021
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Sobre a Comvest
Conheça a equipe Comvest e a Câmara Deliberativa (composição, reuniões e atas das reuniões). Acesse (http://www2.comvest.unicamp.br/sobre-a-
comvest/).

Endereço e Telefone
Comissão Permanente para os Vestibulares da UNICAMP

Rua Josué de Castro, 120 – Caixa Postal 6055 Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 13083-861 – Barão Geraldo – Campinas/SP

+55 19 3521-1808
csocial@comvest.unicamp.br

 (https://www.facebook.com/vestibular.unicamp)
 (https://www.instagram.com/vestunicamp)
 (https://twitter.com/VestUnicamp)
 (https://itunes.apple.com/br/app/vestibular-unicamp-

2019/id1407264955?mt=8)
 (https://play.google.com/store/apps/details?

id=br.com.app.gpu1898541.gpuade160a325cd33dc202b2e5b6d613





Cadastre sua escola
Acompanhe nossos materiais e informações exclusivas para escolas cadastradas.

Saiba mais (http://www2.comvest.unicamp.br/informacoes-contato/cadastre-sua-escola/)

Imprensa (http://www2.comvest.unicamp.br/imprensa/)
Espaço destinado aos jornalistas, com acesso às principais notícias divulgadas pela Comvest.

Cadastro da Impresa (http://www2.comvest.unicamp.br/informacoes-contato/cadastro-da-imprensa/)

Publicações (http://www2.comvest.unicamp.br/categoria/destaques/)
Acesse releases, clipping, vídeos e outros. Veja também os livros publicados (http://www2.comvest.unicamp.br/livros/) pela Comvest.

Mapa do Site
Home (http://www2.comvest.unicamp.br/)
Vestibular 2021 (http://www2.comvest.unicamp.br/vestibular-2021/)
Formas de ingresso (http://www2.comvest.unicamp.br/formas-de-ingresso/)
Vestibulares anteriores (http://www2.comvest.unicamp.br/vestibulares-anteriores/)

Perguntas Frequentes (http://www2.comvest.unicamp.br/informacoes-contato/perguntas-frequentes/)

PAAIS (http://www2.comvest.unicamp.br/inclusao-paais/)
Notícias (http://www2.comvest.unicamp.br/categoria/noticias/)

Intranet (/intranet/index.html)

 

 

(http://www.upa.unicamp.br/)

Fale Conosco

Nome

E-mail
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Antes de enviar sua mensgem, veri�que se sua dúvida está esclarecida nas Perguntas Frequentes (http://www2.comvest.unicamp.br/informacoes-contato/perguntas-frequentes/).

Enviar

Assunto

Mensagem
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