
Unesp define seu calendário para o Vestibular 2017 

 
 A Universidade Estadual Paulista (Unesp) definiu as datas do seu Vestibular 2017 em acordo 

com as seguintes instituições de ensino superior: USP, Unicamp, Unifesp, ITA, Famerp, PUC-SP, 

Mackenzie e PUC-Campinas. O objetivo do calendário conjunto é evitar a coincidência de datas e permitir 

que os vestibulandos possam participar de mais de um processo seletivo. 

 O período de inscrições para a Unesp será de 12 de setembro a 10 de outubro. Antes deste 

período, a instituição divulgará as datas para pedidos de isenção e redução da taxa.  

 O exame da primeira fase acontecerá no dia 13 de novembro, um domingo. Os candidatos 

habilitados e convocados para a segunda fase farão novas provas nos dias 18 e 19 de dezembro, um 

domingo e uma segunda. No ano passado, as provas foram aplicadas para 103.694 candidatos em 34 

cidades, sendo 31 destas no Estado de São Paulo. 

 O resultado final da Unesp será divulgado em 3 de fevereiro de 2017. A Resolução deverá ser 

divulgada até julho, com todas as informações sobre cursos e vagas disponíveis para ingresso em 2017. 

Em 2016, a Unesp ofereceu 7.355 vagas em 176 cursos, disponíveis em 23 cidades. 

 No Vestibular 2016, o Sistema de Reserva de Vagas para a Escola Básica Pública 

(SRVEBP) garantIu um mínimo de 35% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o 

ensino médio em escola pública. Isso ampliou a proporção destes alunos nos cursos da Unesp, que neste 

ano foi de 46,6% das vagas oferecidas. 

 

Sobre a Unesp 

                 A Unesp, Universidade Estadual Paulista, é uma universidade pública, gratuita, que 

está entre as maiores e melhores do país. Está presente em 24 cidades do Estado de São 

Paulo com 34 faculdades e institutos, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e 

extensão em todas as áreas do conhecimento. Fundada em 1976, a instituição oferece 185 

cursos de graduação e 141 programas de pós-graduação. Tem 50.594 alunos (37.388 na 

graduação, 13.216 na pós stricto sensu e 992 na parceria entre Unesp e Univesp), 3.880 

professores e 7.071 servidores técnico-administrativos. Possui cerca de 1.900 laboratórios. 

Oferece cursos pré-vestibulares gratuitos em suas unidades, bem como diversos programas de 

extensão de serviços à comunidade. Três escolas de ensino técnico são mantidas pela 

Universidade: o Colégio Técnico Industrial em Bauru, o Colégio Técnico Industrial em 

Guaratinguetá e o Colégio Técnico Agrícola em Jaboticabal. 

 Há anos a Unesp e a Vunesp, em convênio com a Secretaria da Educação, executam o 

Programa de Divulgação do Vestibular Unesp e Inclusão dos Melhores Alunos da Escola 

Pública na Universidade: professores da Unesp vão às escolas públicas conversar com os 

alunos do Ensino Médio sobre a universidade e seu vestibular. Trata-se de uma atividade 

extensionista que visa levar para os estudantes informações sobre a universidade, seus 

cursos, programas de apoio ao aluno ingressante e esclarecer quanto às oportunidades de 

virem a cursar uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Os professores da Unesp vão 

às escolas acompanhados por alunos da Unesp egressos de escolas públicas, que 

compartilham com seus colegas do Ensino Médio a experiência no vestibular e a vida na 

universidade. Durante as visitas, percebe-se que muitos alunos passam a cogitar a 

continuidade dos estudos na universidade. 

  

Mais informações: 

Informações sobre todos os cursos da Universidade no Guia de Profissões, em 

www.unesp.br/guiadeprofissoes 

Assista um vídeo sobre a Unesp em www.unesp.br/unespvideos 

Disque Vunesp – (11) 3874-6300 (de segunda a sábado, das 8 às 20 horas) 

Sites – http://vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br 
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