UNICAMP 2019
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSCRIÇÃO

PRINCIPAIS CURSOS

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

PERÍODO

01/08 a 06/09/2019

LOCAL

www.comvest.unicamp.br

TAXA

R$ 170,00

17/11/2019

12/01/2020
2º FASE

PROVAS

1ª FASE

(Qualquer agência bancária, pagamento até 09/09)

 Prova de Conhecimentos Gerais
(90 questões objetivas)

 Prova de Redação.
 Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa.

 Provas comuns a todos os candidatos: Matemática,
interdisciplinar de Ciências Humanas, interdisciplinar
13/01/2020
de Ciências da Natureza.
 Provas de conhecimentos específicos (PCE).

DOCUMENTAÇÃO

HORÁRIO

Das 13h às 18h
(Horário de Brasília)

CPF e RG

OBSERVAÇÕES:
 A Comvest recomenda a visita ao local de prova antes da realização das 1ª e 2ª fases;
 As provas para os candidatos com deficiência(s) poderão ser realizadas em todas as cidades de
aplicação das provas, mas devem ser solicitadas pelo(a) candidato(a), no momento da inscrição e
conforme as regras da Resolução do Vestibular 2020;
 25/10/2019 – divulgação dos Locais de prova da 1ª fase;
 09/12/2019 - 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 2019 no primeiro dia da prova da
2ª fase;
 Não será concedida vistas ou revisão de provas. Leia mais no Artigo 28 da Resolução.
 Para o ano de 2020, são oferecidas 3.340 vagas regulares para ingresso nos cursos de graduação da
Unicamp, distribuídas nos seguintes sistemas de ingresso: 2.570 vagas oferecidas pelo Vestibular
Unicamp; 639 vagas oferecidas pelo Edital Enem-Unicamp; 31 vagas oferecidas pelo Vestibular
Indígena. O Vestibular Indígena terá, ainda, 65 vagas adicionais; 100 vagas oferecidas pelo Edital
Vagas Olímpicas. Haverá, ainda, 14 vagas adicionais neste sistema de ingresso.
 10/02/2020 - Divulgação da 1ª chamada para matrícula não presencial;
 CLIQUE AQUI para mais informações.
DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7873/7794 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

