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VESTIBULAR UNIFESP 2021 – SISTEMA MISTO 

A Pró-Reitoria de Graduação, através da Coordenadoria do Sistema de Seleção para Ingressos de 

Alunos na Universidade Federal de São Paulo, publica o calendário relativo ao processo de 

vestibular do Sistema Misto de Seleção. 

Dúvidas devem ser direcionadas ao e-mail: vestibular@unifesp.br 

1ª CHAMADA  - SISTEMA MISTO 

06/04/2021 (16h00) 
● Divulgação da 1ª lista de pessoas convocadas para pré- matrícula online e da 

lista de espera. 

06/04/2021 (16h00) 

a 07/04/2021 

(23h59min) 

● Pré-matrícula online (exclusivamente para as pessoas convocadas em 1ª 

chamada). Link de acesse: https://prematricula.unifesp.br/ 

06/04/2021 (16h00) 

a 09/04/2021 

(23h59min) 

● Envio dos documentos básicos e de reserva de vagas (se o caso). Link de 

envio de documentos será publicado em 06/04/2021. 

09/04/2021 (16h00) ● Divulgação da lista de pessoas com matrícula provisória. 

23/04/2021 (16h00) 
●Divulgação do resultado das análises dos documentos básicos e de reserva de 

vagas. 

23/04/2021 (16h00) 

a 26/04/2021 

(23h59min) 

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

a ser publicado. 

29/04/2021 (16h00) 
● Divulgação do resultado dos recursos de indeferimento das análises dos 

documentos. 

  

2ª CHAMADA  - SISTEMA MISTO 

09/04/2021 (16h00) ● Divulgação da 2ª lista de pessoas convocadas para pré- matrícula online. 

09/04/2021 (16h00) 

a 12/04/2021 

(23h59min) 

● Pré-matrícula online (exclusivamente para as pessoas convocadas em 2ª 

chamada). Link de acesse: https://prematricula.unifesp.br/ 

09/04/2021 (16h00) 

a 14/04/2021 

● Envio dos documentos básicos e de reserva de vagas (se o caso). Link de 

envio de documentos será publicado em 06/04/2021. 
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(23h59min) 

14/04/2021 (16h00) ● Divulgação da lista de pessoas com matrícula provisória. 

23/04/2021 (16h00) 
● Divulgação do resultado das análises dos documentos básicos e de reserva de 

vagas. 

23/04/2021 (16h00) 

a 26/04/2021 

(23h59min) 

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

a ser publicado. 

29/04/2021 (16h00) 
● Divulgação do resultado dos recursos de indeferimento das análises dos 

documentos 

 

3ª CHAMADA  - SISTEMA MISTO 

14/04/2021 (16h00) ● Divulgação da 3ª lista de pessoas convocadas para pré- matrícula online. 

14/04/2021 (16h00) 

a 15/04/2021 

(23h59min) 

● Pré-matrícula online (exclusivamente para as pessoas convocadas em 3ª 

chamada). Link de acesse: https://prematricula.unifesp.br/ 

14/04/2021 (16h00) 

a 17/04/2021 

(23h59min) 

● Envio dos documentos básicos e de reserva de vagas (se o caso). Link de 

envio de documentos será publicado em 06/04/2021. 

14/04/2021 (16h00) 

a 18/04/2021 

(23h59min) 

● Período de manifestação de interesse online para permanecer em lista de 

espera. Para todas as pessoas habilitadas e que não foram convocadas na  1ª, 2ª 

e 3ª chamadas Link: https://www.vunesp.com.br/UFSP2001 

17/04/2021 (16h00) ● Divulgação de lista com pessoas com matrícula provisória. 

20/04/2021 (16h00) 
● Divulgação da lista das pessoas que manifestaram interesse online em 

permanecer em lista de espera. 

23/04/2021 (16h00) 
● Divulgação do resultado das análises dos documentos básicos e de reserva de 

vagas 

23/04/2021 (16h00) 

a 26/04/2021 

(23h59min) 

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

a ser publicado posteriormente. 

29/04/2021 (16h00) ● Divulgação do resultado dos recursos de indeferimento das análises dos 
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documentos 

  

4ª CHAMADA  - SISTEMA MISTO 

23/04/2021 (16h00) ● Divulgação da 4ª lista de pessoas convocadas para pré- matrícula online. 

26/04/2021 (16h00) 

a 27/04/2021 

(23h59min) 

● Pré-matrícula online (exclusivamente para as pessoas convocadas em 4ª 

chamada). Link de acesse: https://prematricula.unifesp.br/ 

26/04/2021 (16h00) 

a 29/04/2021 

(23h59min) 

● Envio dos documentos básicos e de reserva de vagas (se o caso). Link de 

envio de documentos será publicado em 06/04/2021. 

29/04/2021 (16h00) ● Divulgação da lista de pessoas com matrícula provisória 

05/05/2021 (16h00) 
● Divulgação do resultado das análises dos documentos básicos e de reserva de 

vagas 

05/05/2021 (16h00) 

a 07/05/2021 

(23h59min) 

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

a ser publicado. 

12/05/2021 (16h00) 
● Divulgação do resultado dos recursos de indeferimento das análises dos 

documentos 

  

5ª CHAMADA  - SISTEMA MISTO 

29/04/2021 (16h00) ● Divulgação da 5ª 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 5ª 

chamada). Link de acesse: https://prematricula.unifesp.br/ 

29/04/2021 (16h00) 

a 02/05/2021 

(23h59min) 

● Envio dos documentos básicos e de reserva de vagas (se o caso). Link de 

envio de documentos será publicado em 06/04/2021. 

04/05/2021 (16h00) ● Divulgação da lista de pessoas com matrícula provisória 
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12/05/2021 (16h00) 
● Divulgação do resultado das análises dos documentos básicos e de reserva de 

vagas 

12/05/2021 (16h00) 

a 14/05/2021 

(23h59min) 

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

a ser publicado. 

18/05/2021 (16h00) 
●Divulgação do resultado dos recursos de indeferimento das análises dos 

documentos 

  

6ª CHAMADA  - SISTEMA MISTO 

03/05/2021 

(16h00) 
● Divulgação da 6ª 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 6ª 

chamada). Link de acesse: https://prematricula.unifesp.br/ 

03/05/2021 

(16h00) a 

06/05/2021 

(23h59min) 

● Envio dos documentos básicos e de reserva de vagas (se o caso). Link de 

envio de documentos será publicado em 06/04/2021. 

04/05/2021 

(16h00)  

● Publicação de lista de pessoas aptas para procedimento de manifestação 

online em permanecer em lista de espera por vagas remanescentes. A lista 

conterá 20 (vinte) pessoas ainda não convocadas, por ordem de classificação) 

para cada vaga remanescente.  

04/05/2021 

(16h00)  a 

06/05/2021 

(23h59min) 

● Período para manifestação online. Exclusivamente para as pessoas constantes 

da lista de aptas para tal procedimento. Link a ser publicado em 04/05/2021. 

06/05/2021 

(16h00) 
● Divulgação da lista de pessoas com matrícula provisória 

12/05/2021 

(16h00) 

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

vagas 

12/05/2021 

(16h00) a 

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

a ser publicado. 
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14/05/2021 

(23h59min) 

18/05/2021 

(16h00) 

● Divulgação do resultado dos recursos de indeferimento das análises dos 

documentos 

  

7ª CHAMADA  - SISTEMA MISTO 

12/05/2021 (16h00) ● Divulgação da 7ª lista de pessoas convocadas para pré- matrícula online. 

12/05/2021 (16h00) 

a 13/05/2021 

(23h59min) 

● Pré-matrícula online (exclusivamente para as pessoas convocadas em 7ª 

chamada). Link de acesse: https://prematricula.unifesp.br/ 

12/05/2021 (16h00) 

a 16/05/2021 

(23h59min) 

● Envio dos documentos básicos e de reserva de vagas (se o caso). Link de 

envio detos será publicado em 06/04/2021. 

17/05/2021 (16h00) ● Divulgação da lista de pessoas com matrícula provisória 

21/05/2021 (16h00) 
● Divulgação do resultado das análises dos documentos básicos e de reserva de 

vagas 

21/05/2021 (16h00) 

a 24/05/2021 

(23h59min) 

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

a ser publicado. 

26/05/2021 (16h00) 
● Divulgação do resultado dos recursos de indeferimento das análises dos 

documentos 

 

 


