UNICAMP 2019
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

VESTIBULAR UNICAMP

INSCRIÇÃO

PRINCIPAIS CURSOS
PERÍODO

01 a 31/08/2018

LOCAL

www.comvest.unicamp.br
R$ 170,00

TAXA

1ª FASE
PROVAS

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

2º FASE

DOCUMENTAÇÃO

(Qualquer agência bancária, pagamento até 03/09)
18/11/2018

Conhecimentos Gerais (90 questões de
múltipla escolha)

13/01/2019

Redação e Língua Portuguesa e
Literaturas de Língua Portuguesa

14/01/2019

Matemática, Geografia e História

15/01/2019

Física, Ciências Biológicas e Química

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:



26/10/2018 – divulgação dos Locais de prova da
1ª fase;
10/12/2018 – Divulgação da Lista de aprovados
na 1ª fase, locais de provas da 2ª fase e notas de
corte;
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É obrigatório que os candidatos entreguem uma foto 3x4 tirada em 2018 no primeiro dia da prova da
2ª fase;
 11/02/2019 - Divulgação da 1ª chamada para matrícula não presencial;
 Matrícula da 1ª chamada (não presencial) - Das 8 horas às 18 horas do dia 12/02.
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 18/02/2019, das 9 às 12 horas;
 CLIQUE AQUI para acessar o site da instituição.

Outras formas de ingresso:
I.
II.
III.
IV.
V.



Adoção de um sistema de cotas étnico-raciais que reserva 25% das vagas disponíveis para candidatos
autodeclarados pretos e pardos;
Vestibular Indígena;
20% do total das vagas preenchidas via Enem;
Vagas, sem vestibular, a partir do desempenho em olimpíadas científicas e competições de conhecimento;
Programa de Formação Interdisciplinar Superior (ProFis), para estudantes da rede pública de Campinas.

CLIQUE AQUI para mais informações.
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