UNICAMP 2017
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSCRIÇÃO

PRINCIPAIS CURSOS

MEDICINA (110) – ENGENHARIA CIVIL (80) – ODONTOLOGIA (80)

PERÍODO

08/08 a 01/09/2016

LOCAL

www.comvest.unicamp.br

TAXA

R$ 160,00
(Qualquer agência bancária, pagamento até 02/09)

PROVAS

1ª FASE

2º FASE

DOCUMENTAÇÃO

20/11/2016

Conhecimentos Gerais (90 questões de
múltipla escolha)

15/01/2017

Redação e Língua Portuguesa e
Literaturas de Língua Portuguesa

16/01/2017

Matemática, História e Geografia

17/01/2017

Física, Química e Biologia

HORÁRIO
Das 13h às 18h
(horário de Brasília)

Das 13h às 17h
(horário de Brasília)

CPF e RG

OBSERVAÇÕES:


Os candidatos escolhem a cidade
onde farão as provas do Vestibular
Unicamp no Formulário de Inscrição.
A
cidade
escolhida
será
obrigatoriamente a mesma para a
realização das duas fases do
Vestibular Unicamp, com exceção
das seguintes cidades, conforme
tabela Ao lado:

DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7873/7785 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

 Os candidatos pagantes deverão obrigatoriamente consultar a situação da inscrição em
www.comvest.unicamp.br para assegurar que não houve nenhum problema com o
recebimento da Taxa de Inscrição pela Comvest. A confirmação da inscrição estará disponível
para consulta a partir de três dias úteis após o pagamento da taxa. Para essa consulta é
imprescindível o uso da senha fornecida no Comprovante de Inscrição;
 A Unicamp utiliza a nota do ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio (parte de Conhecimentos
Gerais) - para compor a nota final da 1ª fase. Somente é usada a nota do ENEM daqueles
candidatos que tenham autorizado sua utilização no Formulário de Inscrição do Vestibular. Ao
candidato que tenha prestado o ENEM, com presença nos dois dias de prova, em 2015 ou
2016, e autorizado a utilização de sua nota será atribuída uma nota padronizada do ENEM,
NPE. A Comvest utiliza a maior nota entre os dois anos. A padronização atribui 500 pontos à
média e 100 pontos ao desvio padrão;
 27/10/2016 – divulgação dos Locais de prova da 1ª fase;
 13/12/2016 - Lista de aprovados na 1ª fase e locais de provas da 2ª fase e notas de corte;
 É obrigatório que os candidatos entreguem uma foto 3x4 tirada em 2016 ou 2017, com nome e
número de inscrição anotados no verso, no primeiro dia da prova da 2ª fase;
 13/02/2017 - Divulgação da 1ª chamada para matrícula não presencial;
 16/02/2017 - Notas da 2ª fase e classificação;
 Matrícula da 1ª chamada (não presencial) - Das 8 horas do dia 14/02 até as 18 horas do dia
15/02/2017 Os convocados deverão realizar a matrícula não presencial, exclusivamente
através da página eletrônica da Comvest. Aqueles que não efetivarem este procedimento
perdem, irrevogavelmente, o direito à vaga e não poderão ser convocados nas próximas listas.
Os candidatos que realizarem a matrícula não presencial ainda terão mais um compromisso:
fazer a matrícula presencial após a divulgação de seus nomes na 2ª chamada. Importante: a
vaga só estará garantida após a matrícula presencial, a ser realizada no dia 21/02/2017, das 9
às 12 horas;
 CLIQUE AQUI para acessar o site da instituição.
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