
CALENDÁRIO DE EVENTOS - PROCESSO SELETIVO DE  2019.1      
ITEM DATA EVENTO 

01 Até 19-10-2018 Divulgação do Edital no D. O. U. 

 

 

02 

 

 

 
 

4-11-2018  
até 2-12-2018 

Inscrição via Internet, no site vestibular.unicap.br. Imprimir o boleto e pagar a taxa de inscrição 

no valor de R$ 150,00, até o vencimento, em qualquer Banco  integrado ao Sistema de 

Compensação Nacional. O candidato que estudou  todo o ensino médio em Escola Pública pagará 
a taxa com desconto de 50%, na Tesouraria da Universidade, no primeiro andar do bloco G, das 

10h às 16h, horário de Recife, de segunda a sexta-feira. Antes de se dirigir à Tesouraria, o 
candidato  deverá apresentar o certificado de conclusão do ensino  médio, na sede da COAVE, 

sala 002, térreo do bloco E, na rua do Príncipe, 526, Boa Vista, no horário das 8h30 às 11h30 ou 

das 13h30 às 15h30, horário de Recife, de segunda a sexta-feira. Deverá apresentar, também, 
duas vias do boleto para pagamento da taxa de inscrição. O candidato que for usar a nota da 

redação do ENEM 2017ou  2016, deverá informar no campo adequado da ficha de inscrição, o 

número de inscrição no ENEM que irá usar.  

03 3-12-2018 Data limite para pagamento do boleto de inscrição, na rede bancária no horário bancário. Na 

Tesouraria da Universidade, só até às 16 h para os candidatos de Escola Pública 

 

04 

 

12 a 14-12-2018 

Disponibilização dos cartões de identificação na Internet, usando o Protocolo e o CPF. Correção 

de erros  no cartão, na sede da COAVE, da 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 19 h, horário de Recife  
(só nesse período). 

 
05 

 

15-12-2018 

Provas para os cursos dos grupos  1 e 2, das  8 h às 13h30, horário de Recife, para quem irá  fazer 
o Vestibular completo (Redação mais Provas objetivas) e das 8 h às 11h30,horário de Recife, 

para quem irá  fazer só as Provas objetivas, usando a Redação do ENEM 2017ou 2016. O local 
das provas estará indicado no cartão de identificação do candidato que deverá ser baixado  no site 

vestibular.unicap.br,  com o  Protocolo e o CPF, no período de 12 a 14-12-2018. 

 

06 
 

16-12-2018 

Provas para os cursos  do grupo 3, das  8 h às 13h30, horário de Recife ,para quem irá fazer o 

Vestibular completo (Redação mais Provas objetivas) e das  8 h às 11h30, para quem irá fazer as 

Provas objetivas e usar a Redação do ENEM 2017ou 2016.  O local das provas estará indicado no 
cartão de identificação do candidato que deverá ser  baixado no site vestibular.unicap.br, com o 

Protocolo e o CPF, no período de 12 a 14-12-2018,  

07 Até 27-12-2018 Divulgação dos classificados no Processo Seletivo, na mônita da Pró-reitoria Acadêmica, no 

térreo do bloco G, rua do Príncipe 526, Boa Vista e no site  vestibular.unicap.br 

08 3 e 4-01-2019 Primeira Matrícula, no campus da Universidade, tabela 09do Manual do Candidato, no site da 

Universidade, vestibular.unicap.br.   

09 7-01-2019 Matrícula dos retardatários da primeira matrícula, tabela 09 do Manual do Candidato, no site 

vestibular.unicap.br.  

10  8-01-2019 Divulgação de listagem de novos classificados e remanejados, na mônita do térreo do bloco 

G, no campus e no site  vestibular.unicap.br. 

11 10 e 11-01-2019 Segunda matrícula,  no campus da Universidade, tabela 09 do Manual do Candidato, no site 

vestibular.unicap.br.  

12 14-01-2019 Matrícula dos retardatários da segunda matrícula, tabela 09 do Manual do Candidato, no site 

vestibular.unicap.br.  

13 15-01-2019 Divulgação de listagem de novos classificados e remanejados, na mônita do térreo do bloco 

G, no campus e no site  vestibular.unicap.br, a partir das 20 h. 

14 17-01-2019 Terceira matrícula no campus da Universidade, tabela 09 do Manual do Candidato, no site 

vestibular.unicap.br.  

15 18-01-2019 Matrícula dos retardatários da terceira matrícula, tabela 09 do Manual do Candidato, no site 

vestibular.unicap.br.   

16 21-01-2019 Divulgação de listagem de novos classificados e remanejados, na mônita do térreo do bloco 

G, no campus e no site vestibular.unicap.br.  

17 22-01-2019 Quarta matrícula no campus da Universidade, tabela 09 do Manual do Candidato, no site da 

Universidade 

18 23-01-2019 Matrícula dos retardatários da quarta matrícula, tabela 09 do Manual do Candidato, no site 

vestibular.unicap.br.  

19 24-01-2019 Divulgação de listagem de novos classificados e remanejados, na mônita do térreo do bloco 

G, no campus e no site  vestibular.unicap.br.  

20 25-01-2019 Quinta matrícula no campus da Universidade, tabela 09 do Manual do Candidato.  

21      28-01-2019 Matrícula dos retardatários da quinta matrícula, tabela 09 do Manual do Candidato 

 
22  

31-01-2019 Entrega do Certificado de Matrícula aos classificados  para a 1ª (primeira) entrada, tabela 10, do 
Manual do Candidato, no site www.vestibular.unicap.br.  

 
23 

5-02-2019 Entrega do Certificado de Matrícula aos  classificados  para a 2ª (segunda) entrada, tabela 10, do 
Manual do Candidato, no site  vestibular.unicap.br.   

Portador de necessidades especiais  -  veja item 1.1.2,d, da página 11 do Manual do Candidato.            
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