DECLARAÇÃO PRESENCIAL DE INTERESSE SEGUIDA DE MATRÍCULA SISTEMA MISTO
São Paulo, 22 de março de 2012 – A Universidade Federal de São Paulo torna pública
a Declaração Presencial Seguida de Matrícula para os cursos do Sistema Misto que
ainda não preencheram suas vagas.
No dia 23 de março de 2012 será publicada uma lista de candidatos convocados para o
procedimento de Declaração Presencial de Interesse Seguida de Matrícula. No dia
29 de março de 2012, os candidatos convocados deverão comparecer no campus do
curso para declarar seu interesse nas vagas remanescentes e deverão permanecer no
local para eventual matrícula na sequência, visto que na mesma data será divulgada a
lista de convocação para matrícula dentre os candidatos que manifestaram o interesse e
respeitando-se o número de vagas.
Os candidatos convocados que não manifestarem presencialmente o interesse
estarão definitivamente excluídos do processo seletivo.
Declaração Presencial de Interesse Seguida de Matrícula - Sistema Misto
A divulgação da relação dos candidatos do vestibular Unifesp 2012 – Sistema Misto,
convocados para a Declaração Presencial de Interesse Seguida de Matrícula estará
disponível no dia 23/03/2012, 6ª feira, a partir das 16h, no site: vestibular.unifesp.br
A lista será confeccionada com base no número de vagas remanescentes e serão
convocados candidatos 5 (cinco) vezes maior ao número de vagas para que manifestem
interesse em continuar concorrendo.
No dia 29 de março de 2012, o candidato convocado deverá comparecer no Campus do
seu curso para declarar interesse:

Endereços:
• Para os cursos do Campus de Diadema: Av.Conceição-329 - Centro - Diadema/SP.
• Para os cursos do Campus de São Paulo: Rua Pedro de Toledo, 650 - 2º. andar - Vila
Clementino - São Paulo/SP.

Calendário:
Data

Horário

Divulgação da Lista

23/03/2012

16h

Manifestação de Interesse

29/03/2012

10h00min às 12h00min

Convocação para Matrícula

14h30min

Matrícula

14h30min às 17h30min

Vagas:
Convocados
para Declarar
Interesse

2

10

2

10

9

45

4

20

Nome do Curso

Vagas
Univ.

Diadema

Ciências Ambientais (Bac) - período integral

2

Diadema

Ciências Biológicas (Bac) - período integral

2

Diadema

Engenharia Química (Bac) - período integral

9

Diadema

Engenharia Química (Bac) - período noturno

4

São Paulo

Ciências Biológicas - modalidade médica (Bac) período integral

Não há
vagas

Não há Não há
vagas
vagas

São Paulo

Enfermagem (Bac) - período integral

Não há
vagas

Não há Não há
vagas
vagas

São Paulo

Fonoaudiologia (Bac) - período integral

1

Não há
1
vagas

5

São Paulo

Medicina (Bac) - período integral

Não há
vagas

Não há Não há
vagas
vagas

Não serão
convocados
candidatos

18

Não há
18
vagas

90

Total

Vagas
Cotas

Total

Campus

Não há
vagas
Não há
vagas
Não há
vagas
Não há
vagas

Não serão
convocados
candidatos
Não serão
convocados
candidatos

Serão convocados para matrícula os candidatos pela ordem de classificação e que
declararam interesse de acordo com os procedimentos previstos no Edital.
Serão rigorosamente obedecidos os números de vagas disponíveis.
A ausência no local, horário e data de declaração de interesse ou de matrícula implicará
em perda do direito à vaga e excluirá o candidato do processo seletivo 2012.
Documentos para matrícula

Duas fotografias 3x4, recentes e sem data, com o nome completo no verso, e dos
seguintes documentos, que deverão ser apresentados em fotocópia simples, juntamente
com a apresentação do documento original para conferência e validação:
- duas fotocópias legíveis do histórico escolar do ensino médio;
- duas fotocópias legíveis do certificado de conclusão do ensino médio, caso ele não
esteja incluído no histórico escolar;
- duas fotocópias legíveis do diploma do curso de ensino médio profissionalizante, se
for o caso;
- duas fotocópias legíveis do diploma de curso superior se forem o caso, e Histórico
Escolar completo;
- duas fotocópias legíveis da cédula de identidade (RG ou RNE);
- duas fotocópias legíveis de CPF próprio;
- duas fotocópias legíveis da certidão de nascimento ou casamento;
- duas fotocópias legíveis do título de eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos;
- duas fotocópias legíveis do certificado de reservista ou atestado de alistamento militar
ou atestado de matrícula no CPOR ou NPOR, para brasileiros maiores de 18 anos, do
sexo masculino.
Os documentos originais deverão ser apresentados para conferência e validação das
fotocópias. A ausência de qualquer documento acarretará no indeferimento da
matrícula.
Caso o candidato apresente toda as cópias autenticadas, fica dispensada a apresentação
do documento original.
Na ausência do candidato, a matrícula poderá ser feita por pessoa portadora de
procuração específica (modelo disponível no site), com firma reconhecida, para efetuar
a matrícula de ingressantes maiores de 18 anos. Para efetuar a matrícula de ingressante
menor de 18 anos, não há necessidade de procuração registrada em cartório, sendo
necessário aos pais ou responsáveis estarem munidos de RG e CPF com fotocópia
simples desses.
O Vestibular UNIFESP – Sistema Misto - compreende os cursos que optaram pela
seleção pela prova do ENEM + Provas Específicas.

Para mais informações sobre os cursos e procedimentos de matrícula basta acessar:
http://vestibular.unifesp.br/.

