
Sistema Unificado - SISU - Convocados para 

2ª Pré-Matrícula Online 
A Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP - divulga lista contendo os candidatos convocados 

para realização da 2ª pré-matrícula online do Vestibular UNIFESP 2020 – Sistema Unificado - SISU, 

bem como a lista de espera para as demais chamadas e informações pertinentes. 

 

 LISTA DE CONVOCADOS PARA 2ª PRÉ-MATRÍCULA ONLINE 

(Publicação as 08h00 de 11/02/2020) 

 

 Lista de Espera  

(Publicação a partir das 16h00 de 11/02/2020) 

 

Eventuais dúvidas devem ser encaminhadas ao e-mail: vestibular@unifesp.br  

 

 

Instruções – Pré-Matrícula Online 

ATENÇÃO 

O candidato constante da lista de convocados para a 2ª pré-matrícula online poderá realizar a 

Pré-Matrícula Online das 09h00 de 12/02/2020 (quarta-feira), até as 23h59min de 14/02/2020 

(sexta-feira) exclusivamente através do link: https://prematricula.unifesp.br/  

 

O candidato convocado em 2ª chamada que não realizar a pré-matrícula online estará 

automaticamente excluído processo. 

 

Ao finalizar a pré-matrícula online será gerado protocolo que deverá, obrigatoriamente, ser impresso 

e apresentado juntamente com as documentações exigidas para matrícula presencial obrigatória.  

 

A realização da pré-matrícula online NÃO desobriga o candidato de realizar a matrícula presencial 

obrigatória. 

 

 

 

 

 

 

https://www.unifesp.br/reitoria/vestibular/images/VESTIBULAR-prograd/2020/Sisu/CONVOCADOS%202%20CHAMADA.pdf
mailto:vestibular@unifesp.br
https://prematricula.unifesp.br/


Instruções – Análise de Documentos de Reserva 

de Vagas – Cotas 

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

matrícula online referente a 2ª chamada, deverá comparecer em local, data e horário especificado 

abaixo para as análises pertinentes (vide item 21 e anexo I do Edital nº 27/2019): 

Campus Baixada Santista 

 Endereço: Rua Silva Jardim, nº 136 – Vila Mathias - Santos/SP 

Datas: 17/02/2020 (segunda-feira) a 18/02/2020 (terça-feira) – das 10h00 às 19h00 

Horário: 10h00 às 19h00 

Cursos: Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, Educação Física, 

Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social  

Campus Diadema 

 Endereço: Avenida Conceição, nº 545 – Centro – Diadema/SP 

Datas: 17/02/2020 (segunda-feira) a 18/02/2020 (terça-feira) – das 10h00 às 19h00 

Horário: 10h00 às 19h00 

Cursos: Ciências Ambientais, Farmácia, Licenciatura Plena em Ciências, Química e Química 

Industrial 

 

Campus Guarulhos 

 Endereço: Estrada do Caminho Velho, nº 333 – Jd. Nova Cidade – Guarulhos/SP 

Datas: 17/02/2020 (segunda-feira) a 18/02/2020 (terça-feira) – das 10h00 às 19h00 

Horário: 10h00 às 19h00 

Curso: Ciências Sociais, Filosofia, História, História da Arte, Letras (Habilitações) e 

Pedagogia  

Campus Osasco 

 Endereço: Rua Angélica, nº 100 - Jardim das Flores - Osasco/SP 

Datas: 17/02/2020 (segunda-feira) a 18/02/2020 (terça-feira) – das 10h00 às 19h00 

Horário: 10h00 às 19h00 

Cursos: Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e 

Relações Internacionais 



Campus São José dos Campos 

 Endereço: Avenida Cesare Mansueto Giulio Lattes, nº 1201 – Parque Tecnológico  

Eugênio de Melo -  São José dos Campos/SP 

Datas: 17/02/2020 (segunda-feira) a 18/02/2020 (terça-feira) – das 10h00 às 19h00 

 Horário: 10h00 às 19h00 

 Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 

Campus São Paulo e Zona Leste 

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

Datas: 17/02/2020 (segunda-feira) a 18/02/2020 (terça-feira) – das 10h00 às 19h00 

Horário: 09h00 às 16h00 

Cursos: Biomedicina, Enfermagem, Fonoaudiologia, Superior de Tecnologia em Informática 

em Saúde, Superior de Tecnologia em Radiologia e Superior de Tecnologia Oftálmica 

Curso Zona Leste: Geografia 

O não comparecimento nas datas informadas, ou a falta de documentações exigidas, exclui 

automaticamente o candidato do processo. 

 

Ao final de cada dia estipulado para a(s) análise(s) da(s) documentação(ões) pertinente(s) do 

candidato convocado pelas reserva de vagas (cotas) T1, T2, T4, T5, T6, T7 e T8, 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 candidato que for indeferido na(s) análise(s) da(s) documentação(ões) pertinente(s) não poderá 

realizar a matrícula presencial, devendo, se pertinente, proceder recurso conforme estipulado no item 

51 do Edital nº 27/2019. 

 

O candidato menor de idade deverá comparecer para as análises pertinentes devidamente 

acompanhado de um dos pais ou responsável legal. 

 

Instruções –Matrícula Presencial obrigatória 

O candidato convocado que NÃO realizar matrícula presencial obrigatória, no campus do curso, 

nos dias e horários estipulados, estará automaticamente excluído do processo INDEPENDENTE 

de ter realizado a pré-matrícula online. 



 

O candidato convocado por reserva de vagas – Cotas que NÃO comparecer ao procedimento de 

verificação ou não for deferido nas análises pertinentes de sua cota, NÃO poderá realizar a matrícula 

presencial. 

O candidato que realizou corretamente os passos constantes de Edital, deverá comparecer para 

efetuar a matrícula presencial obrigatória no campus do curso, nos horários e locais indicados 

a seguir:  

Campus Baixada Santista 

 Endereço: Rua Silva Jardim, nº 136 – Vila Mathias - Santos/SP 

Datas: 20/02/2020 (Quinta-Feira) a 21/02/2020 (Sexta-Feira) 

Horário: 10h00 às 19h00 

Campus Diadema 

 Endereço: Avenida Conceição, nº 545 – Centro – Diadema/SP 

Datas: 20/02/2020 (Quinta-Feira) a 21/02/2020 (Sexta-Feira) 

Horário: 10h00 às 19h00 

 

Campus Guarulhos 

 Endereço: Estrada do Caminho Velho, nº 333 – Jd. Nova Cidade – Guarulhos/SP 

Datas: 20/02/2020 (Quinta-Feira) a 21/02/2020 (Sexta-Feira) 

Horário: 10h00 às 19h00 

Campus Osasco 

 Endereço: Rua Angélica, nº 100 - Jardim das Flores - Osasco/SP 

Datas: 20/02/2020 (Quinta-Feira) a 21/02/2020 (Sexta-Feira) 

Horário: 10h00 às 19h00 

Campus São José dos Campos 

 Endereço: Avenida Cesare Mansueto Giulio Lattes, nº 1201 – Parque Tecnológico  

Eugênio de Melo -  São José dos Campos/SP 

Datas: 20/02/2020 (Quinta-Feira) a 21/02/2020 (Sexta-Feira) 

 Horário: 10h00 às 19h00 



Campus São Paulo 

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

Datas: 20/02/2020 (Quinta-Feira) a 21/02/2020 (Sexta-Feira) 

Horário: 09h00 às 16h00 

Campus Zona Leste 

 Endereço:  Avenida Jacu-Pêssego, nº 2630 – Itaquera/SP 

Horário: 09h00 às 16h00 

Datas: 20/02/2020 (Quinta-Feira) a 21/02/2020 (Sexta-Feira) 

Curso: Geografia 

 

A ausência no local, horário, data de matrícula e de documentação obrigatória implica 

em perda do direito à vaga 

 Os procedimentos para realização de matrícula presencial obrigatória por procuração estão 

descritos no item 48 do Edital nº 27/2019. O ingressante menor de 18 anos deverá 

obrigatoriamente estar acompanhado de um dos pais ou responsáveis legais, que deverão estar 

munidos de seus documentos originais de RG e CPF e fotocópia simples dos mesmos para 

conferência e validação. O responsável legal também deverá apresentar documento judicial 

de guarda temporária ou permanente do menor. 

 A matrícula de ingressantes maiores de 18 anos poderá ser feita, excepcionalmente, por 

terceiros desde que devidamente munidos de procuração específica para fins de matrícula 

 

Documentos para Matrícula Presencial Obrigatória 

Para verificação dos documentos obrigatórios para realização de matrícula presencial obrigatória, 

acesse: DOCUMENTOS 

 

https://www.unifesp.br/reitoria/vestibular/images/VESTIBULAR-prograd/2020/Sisu/DOCUMENTOS%20OBRIGAT%C3%93RIOS.pdf

