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COORDENADORIA DE SISTEMA DE SELEÇÃO PARA INGRESSO DE ALUNOS NA UNIVERSIDADE

Edital nº 146/2021/COORDENADORIA DE SISTEMA DE SELEÇÃO PARA INGRESSO DE ALUNOS NA UNIVERSIDADE

São Paulo, 06 de abril de 2021.

EDITAL Nº 146/2021

 

A REITORA da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o aprovado pela Coordenadoria do
Sistema de Seleção para Ingresso de Alunos na Universidade e pela Pró-Reitoria de Graduação, RESOLVE RETIFICAR o Edital nº 617/2020 como
segue:

1 – No item 5.2 do Edital nº 617/2020 leia-se como segue e não como constou:

5.2. A prova será aplicada exclusivamente na cidade de São Paulo no dia 13 de abril de 2021 e terá duração de 4 (quatro) horas, das 14h00  às
18h00 (horário de Brasília).

 

2 – No item 9.1 do Edital nº 617/2020 leia-se como segue e não como constou:     

9.1. O resultado do processo sele�vo será divulgado a par�r das 16h00 (horário de Brasília) do dia 20 de abril de 2021 exclusivamente no
site: www.unifesp.br/reitoria/prograd

 

3 – No item 9.2 do Edital nº 617/2020 leia-se como segue e não como constou:

9.2. A pessoa que for indeferida no processo sele�vo poderá proceder recurso contra o indeferimento a par�r das 16h00 da data de 20 de
abril de 2021 até as 23h59min da data de 23 de abril de 2021.

 

4 – No item 9.4 do Edital nº 617/2020 leia-se como segue e não como constou:

9.4. O resultado do recurso será publicado a par�r das 16h00 (horário de Brasília) da data de 27 de abril de 2021, exclusivamente no
site h�p://www.unifesp.br/reitoria/prograd/.

 

5 – No item 10.4 do Edital nº 617/2020 leia-se como segue e não como constou:

10.4. No ato da matrícula, a pessoa classificada obrigar-se-á a apresentar a documentação abaixo relacionada, de forma online em face a
pandemia, sob pena de perda do direito de ingresso:

a) documento oficial de iden�dade;

b) documentação comprobatória da condição de refugiado(a), apátrida e portador(a) de visto humanitário, expedida pelo CONARE ou por
órgão competente do governo brasileiro,

b) CPF;

c) cer�ficado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

d) 01 (uma) fotografia 3X4 recente;

e) Cer�dão de nascimento ou casamento.

 

6 – No item 11.1 do Edital nº 617/2020 leia-se como segue e não como constou:

11.1. A matrícula para os candidatos convocados em 1ª  chamada ocorrerá pelo preenchimento de formulário e envio de documentos online,
entre os dias 28 e 29 de abril, conforme instruções divulgadas às 16h00 do dia 20 de abril de 2021, exclusivamente no
site h�p://www.unifesp.br/reitoria/prograd/.

 

7 - No item 11.2 do Edital nº 617/2020 leia-se como segue e não como constou:

11.2. Para os cursos que não preencherem a vaga em 1ª chamada, será divulgada lista de convocação para 2ª chamada em data, local e
horário a ser divulgada após finalizada a 1ª matrícula , exclusivamente no site h�p://www.unifesp.br/reitoria/prograd/.

 

8 - Exclui-se o item 11.3 do Edital nº 617/2020.

 

9 - Os demais itens permanecem inalterados.
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10 - Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos deles decorrentes terá como referência o horário oficial de Brasília.

 

11 - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

 

 

Profa. Dra. Isabel Marian Hartmann de Quadros                       Profa. Dra. Soraya Soubhi Smaili

       Pró-Reitora de Graduação                                                                 Reitora

 

 

Documento assinado eletronicamente por Isabel Marian Hartmann de Quadros, Pró-Reitora de Graduaçao, em 07/04/2021, às 14:35,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Soraya Soubhi Smaili, Reitora, em 08/04/2021, às 18:30, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0649734 e o código CRC B38E1841.
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.126423/2020-83 SEI nº 0649734
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