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EEDDIITTAALL  2255//22001199  

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN EDUCACIONAL 

(TEDE) - CURSO MODALIDADE A DISTÂNCIA  

 

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 os Editais nº 

17/2019 e nº20/2019, como segue: 

1 – No item 8.9.2 do Edital nº 17/2019, leia-se como segue e não como constou: 

8.9.2. O candidato convocado para matrícula pela reserva de vagas (cotas) para pretos e 

pardos deverá apresentar documentação pertinente, anexo I, e ser avaliado por banca de 

heteroidentificação nas datas estipuladas no item 9.7 do Edital nº 17/2019; 

8.9.2.1. O candidato convocado para matrícula presencial pela reserva de vagas (cotas) 

para pretos e pardos deverá apresentar-se pessoalmente para avaliação de banca de 

heteroidentificação, desta forma, fica vedada a realização do procedimento por meio de 

procuração.  

8.9.2.2. A banca de heteroidentificação será composta por 5 (cinco) membros; 

8.9.2.3. O procedimento de heteroidentificação será filmado; 

 8.9.2.4. O parecer da banca de heteroidentificação basear-se-á, exclusivamente, nos 

critérios fenotípicos do candidato; 

8.9.2.5. O candidato que se recusar a assinar a autodeclaração e/ou a assinar a autorização 

para filmagem do procedimento de heteroidentificação estará automaticamente excluído 

do processo de vestibular do Sistema Misto de Seleção. 

 

2 – No item 8.9.3 do Edital nº 17/2019, leia-se como segue e não como constou: 

8.9.3. O candidato convocado para matrícula pela reserva de vagas (cotas) para indígenas 

deverá apresentar documentação pertinente, anexo I, e ser avaliado por banca de 

heteroidentificação nas datas estipuladas no item 9.7 do Edital nº 17/2019; 
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8.9.3.1. O candidato convocado para matrícula presencial pela reserva de vagas 

(cotas) para indígenas deverá apresentar-se pessoalmente para avaliação de banca de 

heteroidentificação, desta forma, fica vedada a realização do procedimento por meio 

de procuração. 

8.9.3.2. A banca de heteroidentificação será composta por 5 (cinco) membros; 

8.9.3.3. O procedimento de heteroidentificação será filmado; 

8.9.3.4. O candidato que se recusar a assinar a autodeclaração e/ou a assinar a 

autorização para filmagem do procedimento de heteroidentificação estará 

automaticamente excluído do processo de vestibular do Sistema Misto de Seleção. 

 

3 – No item 9.6 do Edital nº 17/2019, leia-se como segue e não como constou: 

9.6. O candidato de reservas de vagas (cotas) T1, T2, T4, T5, T6, T7 e T8 deverá comparecer nos 

locais, datas e horários descritos no item 9.7 deste Edital para as análises pertinentes. O não 

comparecimento nas datas informadas ou a falta de documentações exigidas exclui 

automaticamente o candidato do processo.  

9.6.1. Ao final de cada dia estipulado para as análises da(s) documentação(ões) pertinente(s) do 

candidato convocado pelas reserva de vagas (cotas) T1, T2, T4, T5, T6, T7 e T8, conforme 

cronograma descrito no item 9.7 do Edital nº 17/2019, será publicada lista contendo a 

informação dos candidatos que compareceram para o procedimento e o status de deferimento 

ou indeferimento após as análises pertinentes. 

9.6.2. Os candidatos indeferidos após o processo de análise deverão atentar-se às informações 

constante do item 16 do Edital nº 17/2019.  

4 – No item 9.7 do Edital nº 17/2019, leia-se como segue e não como constou: 

1º CHAMADA –  

PRÉ-MATRÍCULA ONLINE 

Divulgação da 1ª lista de 

convocados para pré-

matrícula online e da lista de 

 27/01/2020 (segunda-feira) – a partir das 16h00     
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espera de todos os candidatos 

habilitados 

Pré-matrícula online 

 

 Das 09h00 da data de 28/01/2020 (terça-feira) até às 

23h59min da data de 30/01/2020 (quinta-feira), 

exclusivamente pelo site: 

www.unifesp.br/reitoria/vestibular 

 

2º CHAMADA –  

PRÉ-MATRÍCULA ONLINE 

Divulgação da 2ª lista de 

convocados para pré-

matrícula online 

 31/01/2020 (sexta-feira) – a partir das 16h00      

Pré-matrícula online 

 Das 09h00 da data de 03/02/2020 (segunda-feira) até às 

23h59min da data de 05/02/2020 (quarta-feira), 

exclusivamente pelo site: 

www.unifesp.br/reitoria/vestibular 

 

3º CHAMADA –  

PRÉ-MATRÍCULA ONLINE 

Divulgação da 3ª lista de 

convocados para pré-

matrícula online  

 07/02/2020 (sexta-feira) – a partir das 16h00     

Pré-matrícula online 

 

 Das 09h00 da data de 10/02/2020 (segunda-feira) até às 

23h59min da data de 11/02/2020 (terça-feira), 

exclusivamente pelo site: 

www.unifesp.br/reitoria/vestibular  

 

4º CHAMADA – 

PRÉ-MATRÍCULA ONLINE 

Divulgação da 4ª lista de 

convocados para pré-

matrícula online  

 12/02/2020 (quarta-feira) – a partir das 16h00      

Pré-matrícula online 

 

 Das 09h00da data de 13/02/2020 (quinta-feira) até às 

23h59min da data de 14/02/2020 (sexta-feira), 

exclusivamente pelo site: 

www.unifesp.br/reitoria/vestibular 
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5º CHAMADA – 

PRÉ-MATRÍCULA ONLINE 

Divulgação da 5ª lista de 

convocados para pré-

matrícula online e divulgação 

de lista de espera, para as 

próximas chamadas, dos 

candidatos não convocados e 

que realizaram a manifestação 

de interesse por vaga entre os 

dias 27/02/2020 a 28/02/2020 

       03/03/2020 (terça-feira) – a partir das 16h00     

CANDIDATOS RESERVA DE VAGAS (ETNIA, DEFICIÊNCIA E RENDA PER CAPITA) 

 

O candidato de reservas de vagas (cotas) T1, T2, T4, T5, T6, T7 e T8, que realizar a pré-matrícula 

online até a 4ª chamada, deverá comparecer nos locais, datas e horários abaixo relacionados para as 

análises pertinentes (vide item 8.9 do Edital nº 17/2019): 

 

Data: 17/02/2020 (segunda-feira) – das 9h00 às 16h00 

Data: 18/02/2020 (terça-feira) – das 09h00 às 16h00 

Endereço: Rua Botucatu, nº 862 (Edifício dos Anfiteatros) – Vila Clementino – São Paulo/SP 

 

* Ao final de cada dia será publicada lista contendo a informação dos candidatos que 

compareceram para o procedimento e o status de deferimento ou indeferimento após as análises 

pertinentes 
**O não comparecimento em uma das datas acima descritas, exclui, automaticamente, o candidato 

convocado por reserva de vagas T1, T2, T4, T5, T6, T7 e T8 do processo seletivo. 

1ª MATRÍCULA PRESENCIAL OBRIGATÓRIA 

Matrícula presencial obrigatória para os candidatos exclusivamente convocados na 1ª, 2ª, 3ª e 

4ª chamadas: 

 

 20/02/2020 (quinta-feira)* 

 21/02/2020 (sexta-feira)* 

*Local e horário para matrícula presencial estão dispostos no item 10 do Edital nº 17/2019 
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Pré-matrícula online 

 

 Das 09h00 da data de 04/03/2020 (quarta-feira) até às 

23h59min da data de 05/03/2020 (quinta-feira), 

exclusivamente pelo site: 

www.unifesp.br/reitoria/vestibular 

 

 

6º CHAMADA – 

PRÉ-MATRÍCULA ONLINE 

Divulgação da 6ª lista de 

convocados para pré-

matrícula online  

       06/03/2020 (sexta-feira) – a partir das 16h00     

Pré-matrícula online 

 

 Das 09h00 da data de 09/03/2020 (segunda-feira) até às 

23h59min da data de 10/03/2020 (terça-feira), 

exclusivamente pelo site: 

www.unifesp.br/reitoria/vestibular 

 

 

 

 

CANDIDATOS RESERVA DE VAGAS (ETNIA, DEFICIÊNCIA E RENDA PER CAPITA) 

 

O candidato de reservas de vagas (cotas) T1, T2, T4, T5, T6, T7 e T8, que realizar a pré-matrícula 

na 5ª e 6ª chamadas, deverá comparecer nos locais, datas e horários abaixo relacionados para as 

análises pertinentes (vide item 8.9 do Edital nº 17/2019): 

 

Data: 12/03/2020 (quinta-feira) – das 9h00 às 16h00 

Data: 13/03/2020 (sexta-feira) – das 09h00 às 16h00 

Endereço: Rua Botucatu, nº 862 (Edifício dos Anfiteatros) – Vila Clementino – São Paulo/SP 

 

* Ao final de cada dia será publicada lista contendo a informação dos candidatos que 

compareceram para o procedimento e o status de deferimento ou indeferimento após as análises 

pertinentes 
**O não comparecimento em uma das datas acima descritas, exclui, automaticamente, o candidato 

convocado por reserva de vagas T1, T2, T4, T5, T6, T7 e T8 do processo seletivo. 
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DECLARAÇÃO PRESENCIAL DE INTERESSE POR VAGAS 

REMANESCENTES 

 

 

Manifestação presencial – 

 Exclusivamente para 

declaração de interesse 

 

 

 

 20/03/2020 (sexta-feira) 

 

Os candidatos convocados deverão comparecer na Rua 

Botucatu, 740 – 2º andar – Vila Clementino - SP, das 

09h00 às 16h00, para proceder manifestação de 

interesse presencial por vagas remanescentes.  

 

 

7ª CHAMADA – UNIFESP 

PRÉ-MATRÍCULA ONLINE 

Divulgação da 7ª lista de 

convocados para matrícula e 

em espera por vaga 

remanescentes para pré-

matrícula online 

 23/03/2020 (segunda-feira) - a partir das 16h00 

Pré-matrícula online 

 

 Das 09h00 da data de 24/03/2020 (terça-feira) até às 

23h59min da data de 24/03/2020 (terça-feira), 

exclusivamente pelo site: 

www.unifesp.br/reitoria/vestibular  

 

2ª MATRÍCULA PRESENCIAL OBRIGATÓRIA 

Matrícula presencial obrigatória para os candidatos exclusivamente convocados na 5ª e 6ª 

chamadas: 

 

 16/03/2020 (segunda-feira)* 

 17/03/2020 (terça-feira)* 

 
*Local e horário para matrícula presencial estão dispostos no item 10 do Edital nº17/2019. 

18/03/2020 (quarta-feira) após as 16h00 

Divulgação da relação dos candidatos aptos para realização de Declaração Presencial de 

Interesse por vagas Remanescentes 

Serão convocados para manifestação presencial de interesse em vagas remanescentes na 

proporção de 15 candidatos por vaga ainda remanescente segundo ordem de classificação 
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3ª MATRÍCULA PRESENCIAL OBRIGATÓRIA 

 26/03/2020 (quinta-feira)  

 

09h00 às 12h00 - Realização de matrícula presencial e análise de documentos de 

reserva de vagas, se for o caso, dos candidatos convocados e que tenham realizado a 

pré-matrícula online.  

 

13h00 às 14h00 - Realização de matrícula e análise de documentos de reserva de vagas, se 

for o caso, para os candidatos constantes em lista de espera da 7ª chamada (por ordem de 

classificação) e que tenham realizado a pré-matrícula online, caso as vagas não tenham 

sido preenchidas pelos primeiros convocados. 

 

*Local e horário para matrícula presencial estão dispostos no item 10 do Edital nº 17/2019. 

5 – No item 11 do Edital nº 17/2019, fica excluído o item “j”: Comprovante de habilitação para 

matrícula presencial (exclusivamente para os candidatos de reserva de vagas T1, T2, T4, T5, T6, T7 

e T8). 

6 - Os demais itens permanecem inalterados. 

7 - Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos deles decorrentes terá como referência o 

horário oficial de Brasília.  

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

 

São Paulo, 20 de Dezembro de 2019 

Profa. Dra. Soraya Smaili Soubhi 

Reitora 

Universidade São Paulo – UNIFESP 

CANDIDATOS RESERVA DE VAGAS (ETNIA, DEFICIÊNCIA E RENDA PER CAPITA) 

 

O candidato de reservas de vagas (cotas) T1, T2, T4, T5, T6, T7 e T8, que realizar a pré-matrícula 

na 7ª chamada, procederá as análises pertinentes no mesmo dia da 3ª matrícula presencial 

obrigatória 

 

Data: 26/03/2020 (quinta-feira)  

Endereço: Rua Botucatu, nº 740 – 2º andar -  Vila Clementino – São Paulo/SP 

 
**O não comparecimento na da data acima descrita, exclui, automaticamente, o candidato convocado por 

reserva de vagas T1, T2, T4, T5, T6, T7 e T8 do processo seletivo. 


