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COORDENADORIA DE SISTEMA DE SELEÇÃO PARA INGRESSO DE ALUNOS NA UNIVERSIDADE
Edital nº 168/2021/COORDENADORIA DE SISTEMA DE SELEÇÃO PARA INGRESSO DE ALUNOS NA UNIVERSIDADE
São Paulo, 15 de abril de 2021.
EDITAL Nº168/2021
A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DA REITORIA da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
alteração do período de inscrições para o processo sele vo rela vo ao Sistema Uniﬁcado - SISU publicado através do Edital nº 25/2021 da
Secretaria de Educação Superior em 09 de abril de 2021 Edital, RESOLVE RETIFICAR o Edital nº 143/2021 como segue:
1 – No item 37 do Edital nº 143/2021 leia-se como segue e não como constou:
DO CALENDÁRIO DE CHAMADAS
37. A divulgação das listas de convocação, pré-matrículas online e declarações de interesse ocorrerão conforme o seguinte calendário:

1ª CHAMADA - GERENCIAMENTO SISU
16/04/2021 (16h00)

● Divulgação da 1ª lista de pessoas convocadas para pré-matrícula online.

19/04/2021 (09h00) a
23/04/2021 (23h59min)

● Pré-matrícula online (exclusivamente para as pessoas convocadas em 1ª chamada). Link de
acesso: https://prematricula.unifesp.br/

27/04/2021 (16h00) a
29/04/2021 (23h59min)

● Envio dos documentos básicos. Link: https://ingresso.unifesp.br/informacoes-fixas/informacoes-fixassisu/envio-de-documentos-sisu

28/04/2021 (16h00)

● Divulgação da lista de pessoas com matrícula provisória.

06/05/2021 (16h00)

● Divulgação do resultado das análises dos documentos básicos e de reserva de vagas.

06/05/2021 (16h00) a
09/05/2021 (23h59min)

● Período para recurso das pessoas indeferidas na análise de documentos.

12/05/2021 (16h00)

● Divulgação do resultado dos recursos de indeferimento das análises dos documentos.

2ª CHAMADA - GERENCIAMENTO UNIFESP
29/04/2021 (16h00)

● Divulgação da 2ª lista de pessoas convocadas para pré-matrícula online.

29/04/2021 (16h00) a
30/04/2021 (23h59min)

● Pré-matrícula online (exclusivamente para as pessoas convocadas em 2ª chamada). Link de
acesso: https://prematricula.unifesp.br/

04/05/2021 (16h00)

● Divulgação de lista com pessoas com matrícula provisória.

05/05/2021 (16h00) a
07/05/2021 (23h59min)

● Envio dos documentos básicos. Link a ser publicado.

13/05/2021 (16h00)

●Divulgação do resultado das análises dos documentos básicos e de reserva de vagas.

13/05/2021 (16h00) a
16/05/2021 (23h59min)

● Período para recurso das pessoas indeferidas na análise de documentos.
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● Divulgação do resultado dos recursos de indeferimento das análises dos documentos.

3ª CHAMADA - GERENCIAMENTO UNIFESP
03/05/2021 (16h00)

●Divulgação da 3ª lista de pessoas convocadas para pré-matrícula online

03/05/2021 (16h00) a
04/05/2021 (23h59min)

● Pré-matrícula online (exclusivamente para as pessoas convocadas em 3ª chamada). Link de
acesso: https://prematricula.unifesp.br/

05/05/2021 (16h00) a
07/05/2021 (23h59min)

● Envio dos documentos básicos. Link a ser publicado.

06/05/2021 (16h00)

● Divulgação da lista de pessoas com matrícula provisória

13/05/2021 (16h00)

● Divulgação do resultado das análises dos documentos básicos e de reserva de vagas

13/05/2021 (16h00) a
16/05/2021 (23h59min)

● Período para recurso das pessoas indeferidas na análise de documentos.

19/05/2021 (16h00)

● Divulgação do resultado dos recursos de indeferimento das análises dos documentos.

4ª CHAMADA - GERENCIAMENTO UNIFESP
07/05/2021 (16h00)

● Divulgação da 4ª lista de pessoas convocadas para pré-matrícula online.

10/05/2021 (16h00) a 11/05/2021
(23h59min)

● Pré-matrícula online (exclusivamente para as pessoas convocadas em 4ª chamada). Link de
acesso: https://prematricula.unifesp.br/

12/05/2021 (16h00)

● Divulgação da lista de pessoas com matrícula provisória.

26/05/2021 (16h00) a 27/05/2021
(23h59min)

● Envio dos documentos básicos. Link a ser publicado.

01/06/2021 (16h00)

● Divulgação do resultado das análises dos documentos básicos e de reserva de vagas.

01/06/2021 (16h00) a 04/06/2021
(23h59min)

●

Período para recurso das pessoas indeferidas na análise de documentos.

09/06/2021 (16h00)

●

Divulgação do resultado dos recursos de indeferimento das análises dos documentos.

5ª CHAMADA - GERENCIAMENTO UNIFESP
13/05/2021 (16h00)

● Divulgação da 5ª lista de pessoas convocadas para pré-matrícula online.

13/05/2021 (09h00) a 14/05/2021
(23h59min)

● Pré-matrícula online (exclusivamente para as pessoas convocadas em 5ª chamada). Link de
acesso: https://prematricula.unifesp.br/

17/05/2021 (16h00)

● Divulgação da lista de pessoas com matrícula provisória.

26/05/2021 (16h00) a 27/05/2021
(23h59min)

● Envio dos documentos básicos. Link a ser publicado.
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01/06/2021 (16h00)

● Divulgação do resultado das análises dos documentos básicos e de reserva de vagas

01/06/2021 (16h00) a 04/06/2021
(23h59min)

● Período para recurso das pessoas indeferidas na análise de documentos.

09/06/2021 (16h00)

●

Divulgação do resultado dos recursos de indeferimento das análises dos documentos.

DECLARAÇÃO DE INTERESSE POR VAGAS REMANESCENTES

13/05/2021 (16h00)

● Publicação de lista de pessoas não convocadas na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª chamadas e aptas para procedimento
de manifestação online em permanecer em lista de espera por vagas remanescentes.

13/05/2021 (16h00) a 16/05/2021
(23h59min)

● Período para manifestação online. Exclusivamente para as pessoas constantes da lista de aptas para tal
procedimento. Link a ser publicado.

18/05/2021 (16h00)

● Divulgação da lista com as pessoas que declararam interesse online em permanecer em lista de
espera por vagas remanescentes.

6ª CHAMADA - GERENCIAMENTO UNIFESP
20/05/2021 (10h00)

● Divulgação da 6ª lista de pessoas convocadas para pré-matrícula online.

(das 10h00 às 23h59min)

● Pré-matrícula online (exclusivamente para as pessoas convocadas em 6ª chamada). Link de
acesso: https://prematricula.unifesp.br/

20/05/2021
21/05/2021 (16h00)

● Divulgação da lista de pessoas com matrícula provisória.

26/05/2021 (16h00) a 27/05/2021
(23h59min)

● Envio dos documentos básicos. Link a ser publicado.

01/06/2021 (16h00)

● Divulgação do resultado das análises dos documentos básicos e de reserva de vagas

01/06/2021 (16h00) a 04/06/2021
(23h59min)

● Período para recurso das pessoas indeferidas na análise de documentos.

09/06/2021 (16h00)

●

Divulgação do resultado dos recursos de indeferimento das análises dos documentos.

2 - Os demais itens permanecem inalterados.
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.

Profa. Dra. Isabel Marian Hartmann de Quadros
Pró-Reitora de Graduação

Profa. Dra. Andrea Rabinovici
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

Documento assinado eletronicamente por Isabel Marian Hartmann de Quadros, Pró-Reitora de Graduaçao, em 15/04/2021, às 18:42,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Andrea Rabinovici, Vice-Reitora, em 19/04/2021, às 12:18, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código veriﬁcador 0661376 e o código CRC 56F8BAE2.
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Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.006500/2021-61
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