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REINGRESSO ESPECIAL – PROCEDIMENTO PARA MATRÍCULA 

 

Face a atual situação de pandemia no País, informamos que a realização de matrícula ocorrerá, 

exclusivamente, de forma remota. Tal procedimento visa resguardar as pessoas deferidas bem como 

agilizar a realização de matrícula para o primeiro semestre de 2021.  

 

Todos os documentos elencados no item 5.2 do Edital 622/2020, devem ser encaminhados, via correio, 

SEDEX ou carta registrada, até a data limite de postagem de 23/02/2021. Os documentos devem ser 

enviados, exclusivamente, ao endereço abaixo informado devendo constar no envelope:  

 

Universidade Federal de São Paulo – Unifesp  

Pró-Reitoria de Graduação – ProGrad  

Reingresso Especial – Grau - 2021  

Curso: (escrever em qual o curso obteve deferimento)  

Rua Sena Madureira, 1500 – 1 andar – Vila Clementino  

São Paulo – SP CEP: 04021-001  

 

Documentação a ser encaminhada:  

 

 02 (duas) cópias simples e legíveis da cédula de identidade.  

 02 (duas) cópias simples e legíveis de CPF próprio, caso o número não conste na cédula de 

identidade. 

 01 (uma) cópia simples e legível do histórico escolar completo com declaração de conclusão do 

ensino médio.  

 01 (uma) cópia legível e autenticada em cartório do certificado de conclusão do curso de 

graduação realizado ou do diploma de graduação. 

  02 (duas) cópias simples e legíveis da certidão de nascimento ou casamento.  

 01 (uma) fotografia 3x4, recente e sem data, com o nome completo no verso. 

 02 (duas) cópias simples e legíveis do certificado de reservista (frente e verso) ou atestado de 

alistamento militar ou atestado de matrícula no CPOR ou NPOR, para brasileiros maiores de 18 

anos, do sexo masculino. Os candidatos maiores de 45 anos de idade estão desobrigados da 

apresentação do documento conforme o artigo 19 do Decreto nº 57654/66;  

 1 (uma) cópia simples de um Comprovante de Residência, preferencialmente no nome da pessoa 

deferida. Caso não seja possível encaminhar comprovante em nome da pessoa com quem reside.  

 

O comprovante de matrícula no curso será encaminhado ao e-mail informado no ato de inscrição pela 

pessoa deferida, à medida que as documentações pertinentes chegarem e as devidas análises forem 

realizadas.  

 

Dúvidas devem ser direcionadas ao e-mail: mobilidade@unifesp.br 


