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Vagas pelo Enem
Leia o Edital Enem 2020!

 

A prestação de informações falsas ou a apresentação
de documentação inidônea pelo estudante, apurada
posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe
assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará
o cancelamento da sua matrícula junto à Unicamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

A Unicamp vai preencher 639 
nos cursos de graduação em
Ensino Médio. Consulte as va
vagas: 1. candidatos que ten
escola pública ou que tenham
até o ano de 2016 ou exames o
o período realizado no ensi
autodeclarados pretos e pardo
o ensino médio em escola púb
médio pelo Enem até o ano 
declarar não ter cursado o 
particular) e sejam autodeclara
vagas segue os seguintes perc

50% do total de vagas de cada

25% do total de vagas de cada

25% do total de vagas de cada

 

 

 

Os candidatos que concorrem
comprovar, no momento da m
mediante entrega de cópia, aut
de:

I – Histórico Escolar completo d
rede pública brasileira (federal,

II – Certificado ou declaração 
(até 2016) ou ENCCEJA, ou;

III – Histórico Escolar do Ensi
semipresencial e a distância, 
nacional, de forma que o doc
pelas Secretarias Estaduais o
dos anos do Ensino Médio re
deverá apresentar declaração
cursado o referido período em 
IV – Declaração de que não cu
em
escola particular, mesmo como
Edital.

O candidato convocado que 
exigidos

http://www.comvest.unicamp.br/
http://www.comvest.unicamp.br/enem-2020/
http://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2019/09/RESOLUC%C3%83O-ENEM-2020.pdf
https://www.comvest.unicamp.br/vagas-enem/


                    

Caso seja comprovada alguma fraude quanto à
autodeclaração,
mesmo posteriormente à matrícula, o desligamento será
automático a qualquer instante da vida acadêmica
do estudante.

exigidos
estará eliminado da seleção e 

 

 

 

 

Para ter direito à ação afir
selecionados que concorreram
ou pardos deverão possuir traç
cor preta ou parda. A autode
matrícula deve seguir o modelo
vagas indígenas neste edital d
no Anexo IV do Edital. As inf
étnico-racial são de responsabi

Caso um candidato apresente 
sujeito às normas legais relacio

Os candidatos optantes pelas c
indígenas poderão ser subme
pela Diretoria Executiva de Dire
seletivo ou, caso aprovados, de
preservando-se o direito a recu

 

 

 

 

 

 

Formulário de inscrição e alteração As inscrições serão feitas
estará disponível nesta página



As inscrições para o processo seletivo Enem-Unicamp 2020
são feitas exclusivamente na página da Comvest,
de 21/10 a 21/11 de 2019.

 

                       

estará disponível nesta página
as 17 horas do dia 21 de nove
Somente é possível realizar 
pagantes da taxa de inscrição
taxa de inscrição. Em caso de
os candidatos deverão acessa
de Dados. Em caso de alte
formulário de alteração preench

Candidatos de nacionalidade b
CRNM – Carteira de Registro N
CPF ao preencher o Formul
número do CPF do candidato, 
Além do número do CPF, deve
identificação com fotografia, po
CRNM, carteira expedida por
Carteira Nacional de Habilitaçã

O valor da taxa de inscriçã
Vestibular Unicamp 2020, que
reais. Candidatos que foram 
socioeconômico na Isenção 2
processo seletivo. A efetivação
com a isenção, após o pagame
o dia 25 de novembro de 201
pelo candidato, a partir de 
irregularidade deverá ser comu

Cada candidato deverá se ins
acima. Cada candidato poderá
declarando a ordem de sua op
Em cada curso, serão convoca
os candidatos que optaram 
preenchidas, serão convocados
os candidatos que optaram pel

 

 

Provas e classificação As provas do Enem, bem co
responsabilidade do Instituto



 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Os candidatos inscritos poderão utilizar sua pontuação
no Enem considerando-se, exclusivamente, as duas
edições do Enem anteriores ao ano de ingresso na Unicamp. 

 

responsabilidade do Instituto 
(INEP), vinculado ao Ministério
são definidos pelo INEP/M
sistematização das inscrições, 
pelos cursos e pela convocaçã

 

Para efeito de composição da
Redação será padronizada. A 
pontos ao desvio padrão. A not
dada por:

NR = 500 + (N – M) x 100/DP, o

1. N é a nota obtida pelo can
2. M é a média das notas na

inscritos que obtiveram no
casa decimal com precisã

3. DP é o desvio padrão da 
todos os candidatos inscr
será arredondado para um

4. a nota padronizada NR de
decimal com precisão de 

 

 

 

 

Ao candidato será atribuída a N
será dada por:

NFE = (p  NM + p  NLC + p
p + p + p ). Em que:

NM, NLC, NCN e NCH são a
Códigos, Ciências da Natureza
a nota padronizada da prova
p  são os respectivos peso
arredondada para uma casa de

A cada curso são associadas n
pesos e notas mínimas. Os can
mínima serão eliminados do pr

 

Em cada segmento, os candida
Nota Final ENEM, considerand
mínima e pesos de cada prova
estão indicados aqui e no Anex

Primeiramente, serão convocad
opção (Grupo 1). Havendo vag
convocados candidatos que op

 

_m _LC
_CN _CH _R

_R 

https://www.comvest.unicamp.br/enem-2020/pesos-e-notas-minimas-enem/
https://www.comvest.unicamp.br/enem-2020/pesos-e-notas-minimas-enem/


 

Convocação nos vários sistemas de
ingresso

 

 

Importante:
Ao efetivar a sua matrícula em dos sistemas pelo qual foi
convocado, o candidato será excluído, automaticamente,
da lista de classificação dos demais sistemas de ingresso
nos quais tenha se inscrito.

 

Os candidatos poderão se in
sistemas de seleção para 2020
Vestibular Indígena, modalidad

Caso um candidato tenha s
curso, na mesma chamada, 
seleção, a vaga a ser preenchid

Caso um candidato tenha sido
na mesma chamada, no Vesti
candidato fará opção, no m
matriculará.

Atenção: caso um candidato in
qualquer sistema e não realiz
nome será excluído das cham

 

  



Chamadas e Matrículas Enem
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os candidatos ao ingresso pel
da Nota Final ENEM. Prime
optaram pelo curso em 1ª o
convocados candidatos que op

 

Haverá até cinco chamadas pa
(Escola Pública, Pretos e 
Indígenas). A matrícula será 
matrículas serão eletrônicas
forma presencial, na unidade 

Importante: os matriculados na
deverão comparecer presenc
as datas do calendário do Vest

 

Durante o período de chama
cancelar a matrícula efetivad
Comvest. O cancelamento da m
candidato à vaga para a qual 
convoque outros candidatos pa

As matrículas que não fore
candidatos ou por indeferiment
permitirão a convocação n
segmentos. Caso haja vagas 
serão transferidas para o Vestib

 

As vagas destinadas ao segm
oferecidas em ampla concorrê
segmentos PP e EP+PPI serã
para cotas étnico-raciais no Ve

 

O calendário para as chama
Unicamp2020, bem como os p

Consulte a documentação nec
A Comvest adotará um proc
mediante verificação do docu
Inscrição e da coleta da assina
durante a matrícula. Os cand
seguir esse procedimento de
assumem a responsabilidade p

A autodeclaração para pretos, 
apreciação de comissão institu

Atenção: Candidatos que tenh
graduação em instituição públic
poderãoconcorrer a nenhuma 
seletivo.



 


