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Graduação-da-Unifesp/323452144396245)   

(https://twitter.com/unifesp_prograd)    (/reitoria/vestibular/vestibular-

misto?format=feed&type=rss) (https://www.facebook.com/pages/ProGrad-

Pró-Reitoria-de-Graduação-da-Unifesp/323452144396245)

Vestibular 2021 - Atualização do

Calendário do Vestibular - Sistema

Misto de Seleção

(/reitoria/vestibular/vestibular-

misto/359-vestibular-2021-

atualizacao-do-calendario-do-

vestibular-sistema-misto-de-selecao)

A Pró-Reitoria de Graduação, através da Coordenadoria do Sistema de Seleção

para Ingresso de Alunos na Universidade, vem por meio deste informar que, em

virtude de restarem alguns ajustes internos para a �nalização dos
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procedimentos relativos ao processo de vestibular do Sistema Misto de

Seleção, será necessária a atualização do calendário anteriormente

estabelecido.

 A atualização refere-se à divulgação do Edital do Sistema Misto e o período de

inscrição para as provas complementares, conforme cronograma abaixo

 

Data Evento

03/07/2020
Publicação do Edital de Isenção de Taxa de

Inscrição do vestibular

03/07/2020 a

15/07/2020

Período para Pedido de Isenção de Taxa de

Inscrição do vestibular

21/08/2020
Divulgação do resultado da isenção de Taxa de

Inscrição do vestibular

21/08/2020 a

25/08/2020

Interposição de recurso do indeferimento do

pedido da isenção de Taxa de Inscrição do

vestibular

04/09/2020
Divulgação do resultado do pedido de recurso

da isenção de Taxa de Inscrição do vestibular

14/09/2020 

 09/10/2020
Publicação do Edital do Sistema Misto: Regras

e Procedimentos

21/09/2020 a

27/11/2020

13/10/2020 a

04/12/2020

Período de inscrição para as provas

complementares:

Período de Inscrição obrigatório tanto para os

que foram contemplados com isenção de taxa

de inscrição quanto para aqueles que não

requereram o benefício e/ou que não foram

contemplados com isenção (instruções no

Edital do Sistema Misto).

Prova ENEM – datas divulgadas no site: https://enem.inep.gov.br/

(https://enem.inep.gov.br/)

11/02/2021 e

12/02/2021

Provas Complementares:

11/02/2021 (1º dia): Prova de Língua

Portuguesa, Língua Inglesa e Redação

12/02/2021 (2º dia): Prova de conhecimentos

especí�cos

 a partir de 06/04/2021
Divulgação de lista com candidatos habilitados

no vestibular 2021

https://enem.inep.gov.br/
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Dúvidas devem ser encaminhadas ao e-mail: vestibular@unifesp.br

(mailto:vestibular@unifesp.br)

Pró-Reitorias

Administração (http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin)

Assuntos Estudantis (http://www.unifesp.br/reitoria/prae)

Extensão e Cultura (http://www.proex.unifesp.br)

Gestão com Pessoas (http://www.unifesp.br/reitoria/propessoas)

Graduação (http://www.unifesp.br/reitoria/prograd)

Planejamento (http://www.unifesp.br/reitoria/proplan)

Pós-Graduação e Pesquisa (http://www.unifesp.br/reitoria/propgpq)

Unidades universitárias

Departamentos e Disciplinas (http://sti.sites.unifesp.br/consulta-departamento)

Escola de Filoso�a, Letras e Ciências Humanas (Guarulhos)

(http://www.unifesp.br/campus/gua)

Escola Paulista de Enfermagem (São Paulo) (http://www.unifesp.br/campus/sao/epe4)

Escola Paulista de Medicina (São Paulo) (http://www.epm.br)

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Osasco)

(http://www.unifesp.br/campus/osa2)

Instituto de Ciência e Tecnologia (São José dos Campos) (http://www.unifesp.br/campus/sjc)

Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas (Diadema)

(http://www.unifesp.br/campus/dia)

Instituto de Saúde e Sociedade (Baixada Santista) (http://www.baixadasantista.unifesp.br)

Campi

Baixada Santista (http://www.unifesp.br/campus/san7)

Diadema (http://www.unifesp.br/campus/dia)

Guarulhos (http://www.unifesp.br/campus/gua)

Osasco (http://www.unifesp.br/campus/osa2)

São José dos Campos (http://www.unifesp.br/campus/sjc)

São Paulo (http://www.unifesp.br/campus/sao)

Zona Leste (http://www.unifesp.br/campus/zonaleste)

Redes Sociais

Facebook (https://www.facebook.com/Unifesp-Universidade-Federal-de-

S%C3%A3o-Paulo-1455967948047951/)

Twitter (https://twitter.com/unifesp)

Instagram (https://www.instagram.com/unifespo�cial/)

Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCFVLZWcWoAHJVfc6CsXzqbw)
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Linkedin (https://pt.linkedin.com/school/unifesp/)

Medium (https://medium.com/@unifesp)

Flickr (https://www.�ickr.com/photos/158442049@N04/albums)

Links de interesse

CAPES (http://www.capes.gov.br/)

FAPESP (http://www.fapesp.br/)

CNPq (http://www.cnpq.br/)

Periódicos (http://www.periodicos.capes.gov.br.ez69.periodicos.capes.gov.br/)

Biblioteca Digital

(http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp)

Antispam (http://www.antispam.br/)

© 2013 - 2020 Universidade Federal de São Paulo - Unifesp

Rua Sena Madureira, n° 1500 - 1º andar - São Paulo - SP - CEP: 04021-001

Pabx: (11) 3385-4101
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