Aos alunos das 3as séries
Meninos, oi! Seguem abaixo as últimas informações sobre os vestibulares
mais procurados de nosso Estado! Salvem e marquem na agenda OK!!

Vestibulares 2021: veja as datas da Fuvest, Unicamp, Unesp, ITA e Unifesp

NOTÍCIAS
Provas estão agendadas para os meses de novembro, dezembro e janeiro. Vestibulandos
poderão participar de todos os vestibulares. Por Adriano Lesme
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Apesar do cenário de incerteza gerado pela pandemia do coronavírus, as instituições de
ensino superior mais importantes de São Paulo mantiveram seus vestibulares para o final
do ano. São os casos da USP, Unicamp, Unesp, Unifesp e ITA.
Geralmente, representantes dessas instituições e de outras localizadas no Estado, como
Mackenzie e as PUCs, se reúnem para definirem um cronograma em conjunto. Este ano,

em razão da pandemia, isso não aconteceu, mas as provas não serão aplicadas nas
mesmas datas, o que permite ao vestibulando participar de vários vestibulares.



UNICAMP

A primeira a divulgar seu cronograma foi a Universidade Estadual de Campinas (USP), no
começo de abril. Hoje, 27, ela adiou de maio para final de junho o prazo para solicitação
de isenção da taxa de inscrição. As demais datas foram mantidas.
Vestibular 2021
Solicitação de isenção: 4 a 22 de maio
Inscrições: 31 de julho a 8 de setembro
Provas (Habilidades Específicas de Música): 14 a 21 de setembro (Etapa I) e 18 e 19 de
outubro (Etapa II)
Provas (1ª fase): 22 de novembro
Provas (2ª fase): 10 e 11 de janeiro de 2021
Provas (Habilidades Específicas): 14 a 16 de janeiro de 2021
Vestibular Enem 2021
Solicitação de isenção: 4 a 22 de maio
Inscrições: 15 de outubro a 16 de novembro
Vestibular Indígena 2021
Inscrições: 20 de agosto a 21 de setembro
Provas: 29 de novembro
Vagas Olímpicas 2021
Inscrições: 17 de novembro a 8 de janeiro de 2021



FUVEST

O maior vestibular do país, a Fuvest, divulgou o cronograma do Vestibular 2021 no último
dia 22. As inscrições serão recebidas entre 10 de agosto e 18 de setembro. As provas da
primeira fase serão realizadas no dia 29 de novembro, e as da segunda nos dias 3 e 4 de
janeiro de 2021.

Pedido de redução de taxa de inscrição: 15/6 a 10/7
Divulgação do Manual do Candidato: 03/08
Inscrições: 10/8 a 18/9
Prova da 1ª Fase: 29/11
Provas da 2ª Fase: 3 e 4/01/2021
Divulgação da 1ª chamada: 22/01/2021



UNESP

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) será a primeira a aplicar provas, no dia 15 de
novembro, feriado da Proclamação da República. A segunda fase será em dezembro,
como nos anos anteriores.
Inscrições: 8 de setembro a 8 de novembro
1ª fase: 15 de novembro
2ª fase: 13 e 14 de dezembro
Resultado: 28 de janeiro de 2021


UNIFESP

A segunda fase do Vestibular Misto da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que
seleciona estudantes para alguns cursos da área de Ciências da Saúde, vai acontecer nos
dias 10 e 11 de dezembro. A primeira fase será o Enem 2020.
Inscrições: 21 de setembro a 23 de outubro
Provas: 10 e 11 de dezembro
Resultado: 26 de janeiro de 2021



ITA

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) receberá inscrições a partir do dia 1º de
agosto e aplicará provas em novembro e dezembro. Há a expectativa de aumento no
número de vagas nos cursos de Engenharias.

Inscrições: 1º de agosto a 15 de setembro
Provas da 1ª fase: 20 de novembro
Provas da 2ª fase: 8 e 9 de dezembro

