
 

 

1º ADITAMENTO DO EDITAL DE MEDICINA – INGRESSO 2021 

 
A Magnífica Reitora da Universidade Santo Amaro - UNISA, considerando o estabelecido na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, torna público o 1º Aditamento do Edital do Processo 

Seletivo para ingresso ao curso de Medicina para o 1º e 2º semestre de 2021, publicado em 

30 de julho de 2020, em que altera os tópicos a seguir discriminados, passando a vigorar as 
seguintes informações: 
 

2 - DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO 

DATAS ATIVIDADES 

3/8/2020 Início das inscrições via internet, às 11 horas. 

22/10/2020 Encerramento das inscrições via Internet, às 21 horas. 

8/11/2020 
Realização do Exame do Processo Seletivo: das 9h às 14h, Campus Metrô Adolfo 
Pinheiro, Rua Isabel Schmidt, 349, Santo Amaro, São Paulo, SP. 

26/11/2020 
Divulgação da classificação dos candidatos do Processo Seletivo a partir das 14 horas, e 
1ª chamada para matrícula dos candidatos que ingressarão no 1ª semestre de 2021.  

26, 27 e 
28/11/2020 

Período de matrículas dos candidatos classificados e convocados na 1ª chamada para 
ingresso no 1º semestre de 2021, na Central de Atendimento ao Candidato do Campus 
Metrô Adolfo Pinheiro: Rua Isabel Schmidt, 349, Santo Amaro e na Central de Atendimento 
ao Candidato do Campus Interlagos: Rua Professor Enéas de Siqueira Neto, 340, de 2ª a 
6ª-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h.  
 

28/1/2021 

Prazo final para os candidatos classificados e convocados na 1ª chamada para ingresso 
no 2º semestre de 2021, entregarem o Histórico Escolar e o Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio, desde que, no ato da matrícula, tenham apresentado a declaração de 
conclusão de Ensino Médio. 

30/11/2020 1ª chamada para matrícula dos candidatos que ingressarão no 2ª semestre de 2021. 

30/11, 1 e 
2/12/2020 

 

Período de matrículas dos candidatos classificados e convocados na 1ª chamada para 
ingresso no 2º semestre de 2021, na Central de Atendimento ao Candidato do Campus 
Metrô Adolfo Pinheiro: Rua Isabel Schmidt, 349, Santo Amaro e na Central de Atendimento 
ao Candidato do Campus Interlagos: Rua Professor Enéas de Siqueira Neto, 340, de 2ª a 
6ª-feira, das 9h às 20h. 
 

28/1/2021 

Prazo final para os candidatos classificados e convocados na 1ª chamada para ingresso 
no 2º semestre de 2021, entregarem o Histórico Escolar e o Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio, desde que, no ato da matrícula, tenham apresentado a declaração de 
conclusão de Ensino Médio 

3/8/2021 Início das aulas para os alunos que ingressarem no 2º semestre de 2021. 

 



 

 

4 - DAS INSCRIÇÕES 

4.1 - As inscrições para o Processo Seletivo de ingresso ao curso de Medicina da Universidade 
Santo Amaro - UNISA serão realizadas via Internet, no site www.unisa.br, ou via Call Center da 
UNISA, das 11 horas de 3 de agosto até as 21 horas de 22 de outubro de 2020, mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento do valor correspondente à taxa de inscrição, 
por meio de boleto bancário, em qualquer agência bancaria. 
 
4.8 - Candidato que necessite de condições especiais para realização das provas deverá, além 
de se inscrever pela internet e declarar a sua necessidade na ficha de inscrição, enviar pelo 
correio, em um único envelope postado até 23 de novembro de 2020, laudo emitido por médico 
identificado pelo nome e o seu número de registro profissional, que descreva com precisão a 
natureza, o tipo e o grau da deficiência, bem como as condições necessárias para a realização 
das provas. 

5 – DO EXAME E SUA APLICAÇÃO 
 

5.2.1 Os candidatos deverão confirmar o local e a sala de realização das provas no portal da 
Fundação Vunesp - www.vunesp.com.br –, no link “Local de prova“, a partir de 
30/10/2020. 

6 - DA CLASSIFICAÇÃO 

6.5 - O resultado das convocações para matrículas a partir da segunda chamada será divulgado 
no site da UNISA, www.unisa.br, a partir das 14 horas de 3 de dezembro de 2020. É de 
responsabilidade do candidato acompanhar, no site da UNISA – www.unisa.br, na página do 
curso de Medicina, as convocações da segunda chamada em diante, que ocorrerão conforme 
disponibilidade de vagas remanescentes. 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital do Processo Seletivo para ingresso 
ao Curso de Medicina para o ano letivo de 2021, publicado no site da UNISA em 30 de 

julho de 2020. 

 

Universidade Santo Amaro, 8 de setembro de 2020 

 

Profa. Dra. Luciane Lúcio Pereira 
Reitora. 

 

 


