Ministério da Educação

Universidade Federal de São Paulo
Serviço Público Federal

EDITAL 02/2019
SISTEMA DE SELEÇÃO MISTO

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o aprovado pela Coordenadoria do Sistema de Seleção para
Ingresso de Alunos na Universidade e pela Pró-Reitoria de Graduação, RESOLVE RETIFICAR
os Editais Nº 01/2018 e Nº 24/2018 como segue:
1 – No item 7.8 do edital nº 01/2018, leia-se como segue e não como constou:

1º CHAMADA –
PRÉ-MATRÍCULA ONLINE
Divulgação da 1ª lista de
convocados para prématrícula online e da lista de
espera de todos os candidatos
habilitados



28/01/2019 (segunda-feira) – a partir das 16h00



Das 09h00 da data de 29/01/2019 (terça-feira) até as
23h59min da data de 30/01/2019 (quarta-feira),
exclusivamente pelo site:
www.unifesp.br/reitoria/vestibular

pré-matrícula online:

2º CHAMADA –
PRÉ-MATRÍCULA ONLINE
Divulgação da 2ª lista de
convocados para PréMatrícula Online
pré-matrícula online:



01/02/2019 (sexta-feira) – a partir das 16h00



Das 09h00 da data de 04/02/2019 (segunda-feira) até as
23h59min da data de 05/02/2019 (terça-feira),
exclusivamente pelo site:
www.unifesp.br/reitoria/vestibular

3º CHAMADA –
PRÉ-MATRÍCULA ONLINE
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Divulgação da 3ª lista de
convocados para prématrícula online



11/02/2019 (segunda-feira) – a partir das 16h00



Das 09h00 da data de 12/02/2019 (terça-feira) até as
23h59min da data de 13/02/2019 (quarta-feira),
exclusivamente pelo site:
www.unifesp.br/reitoria/vestibular

pré-matrícula online:

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PERMANECER EM LISTA DE ESPERA
Das 09h00 da data de 12/02/2019 (terça-feira) até as 23h59 min da data de 13/02/2019 (quartafeira): Declaração de Interesse por vaga remanescente para os candidatos habilitados e ainda não
convocados até a 3ª chamada de pré-matrícula online, somente pelo site
www.unifesp.br/reitoria/vestibular

1ª MATRÍCULA PRESENCIAL OBRIGATÓRIA
matrícula presencial obrigatória para todos os candidatos exclusivamente convocados na 1ª,
2ª e 3ª chamadas e que efetivaram a pré-matrícula online:



14/02/2019 (quinta-feira)*
15/02/2019 (sexta-feira)*

*Local e horário para matrícula presencial estão dispostos no item 8.1 deste Edital.

4º CHAMADA –
PRÉ-MATRÍCULA ONLINE
Divulgação da 4ª lista de
convocados para prématrícula online e divulgação
de lista de espera, para as
próximas chamadas, dos
candidatos não convocados e
que realizaram a manifestação
de interesse por vaga online
entre os dias 12/02/2019 a
13/02/2019



18/02/2019 (segunda-feira) - a partir das 16h00
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pré-matrícula online:

Das 09h00 da data de 19/02/2019 (terça-feira) até as
23h59min da data de 20/02/2019 (quarta-feira),
exclusivamente pelo site:
www.unifesp.br/reitoria/vestibular

5ª CHAMADA –
PRÉ-MATRÍCULA ONLINE
Divulgação da 5ª lista de
convocados para prématrícula online



22/02/2019 (sexta-feira) - a partir das 16h00



Das 09h00 da data de 25/02/2019 (segunda-feira) até as
23h59min da data de 26/02/2019 (terça-feira),
exclusivamente pelo site:
www.unifesp.br/reitoria/vestibular

pré-matrícula online:

2ª MATRÍCULA PRESENCIAL OBRIGATÓRIA
matrícula presencial obrigatória para todos os candidatos exclusivamente convocados na 4ª e
5ª chamadas e que efetivaram a pré-matrícula online:



28/02/2019 (quinta-feira)*
01/03/2019 (sexta-feira)*

*Local e horário para matrícula presencial estão dispostos no item 8.1 deste Edital.

6ª CHAMADA –
PRÉ-MATRÍCULA ONLINE
Divulgação da 6ª lista de
convocados para prématrícula online

pré-matrícula online:



08/03/2019 (sexta-feira) - a partir das 16h00



Das 09h00 da data de 11/03/2019 (segunda-feira) até as
23h59min da data de 12/03/2019 (terça-feira),
exclusivamente pelo site:
www.unifesp.br/reitoria/vestibular
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3ª MATRÍCULA PRESENCIAL OBRIGATÓRIA
matrícula presencial obrigatória para todos os candidatos exclusivamente convocados na 6ª
chamada online e que efetivaram a pré-matrícula online:



13/03/2019 (quarta-feira)*
14/03/2018 (quinta-feira)*

*Local e horário para matrícula presencial estão dispostos no item 8.1 deste Edital.

15/03/2018 (sexta-feira) após as 16h00
Divulgação da relação dos candidatos aptos para realização de Declaração Presencial de
Interesse por vagas Remanescentes
Serão convocados para manifestação presencial de interesse em vagas remanescentes na
proporção de 5 candidatos por vaga ainda remanescente segundo ordem de classificação

7ª CHAMADA –
DECLARAÇÃO PRESENCIAL DE INTERESSE POR VAGAS
REMANESCENTES


Manifestação presencial –
Exclusivamente para
declaração de interesse

18/03/2019 (segunda-feira)
Campus São Paulo:
Os candidatos convocados deverão comparecer na Rua
Botucatu, 740 – 2º andar – Vila Clementino - SP, das
08h00 às 12h00, para proceder manifestação de
interesse presencial por vagas remanescentes.

Campus Diadema:
Os candidatos convocados deverão comparecer na
Avenida Conceição, 545 – Centro - Diadema -SP das
14h00 às 19h00, para proceder manifestação de
interesse presencial por vagas remanescentes

7ª CHAMADA – UNIFESP
PRÉ-MATRÍCULA ONLINE
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Divulgação da 7ª lista de
convocados para matrícula e
em espera por vaga
remanescentes para prématrícula online

pré-matrícula online:



19/03/2019 (terça-feira) - a partir das 16h00



Das 09h00 da data de 20/03/2019 (quarta-feira) até
as 23h59min da data de 20/03/2019 (quarta-feira),
exclusivamente pelo site:
www.unifesp.br/reitoria/vestibular

4ª MATRÍCULA PRESENCIAL OBRIGATÓRIA



21/03/2018 (quinta-feira)
Cursos - Campus São Paulo:
08h00 às 11h00 - Realização de matrícula presencial dos candidatos convocados e que
tenham realizado a pré-matrícula online.
11h01 às 12h00 - Realização de matrícula para os candidatos constantes em lista de
espera da 7ª chamada (por ordem de classificação) e que tenham realizado a pré-matrícula
online, caso as vagas não tenham sido preenchidas pelos primeiros convocados.

Cursos - Campus Diadema
15h00 às 18h00 - Realização de matrícula dos candidatos convocados e que tenham
realizado a pré-matrícula online.
18h01 às 19h00 - Realização de matrícula para os candidatos constantes em lista de
espera da 7ª chamada (por ordem de classificação) e que tenham realizado a pré-matrícula
online, caso as vagas não tenham sido preenchidas pelos primeiros convocados

*Local e horário para matrícula presencial estão dispostos no item 8.1 deste Edital

2 - Os demais itens permanecem inalterados.
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3 - Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos deles decorrentes terá como referência o
horário oficial de Brasília.
4 - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, 15 de Janeiro de 2019

Prof. Dr. Nelson Sass
Vice-Reitor
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
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