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Senhores (as) Professores-Coordenadores (as) do EM (Regular e 

PEIs), 
 

Com o objetivo de incentivar a participação dos alunos da 3ª 
série do Ensino Médio da escola pública no vestibular de ingresso à 

UNESP, informamos que todos os alunos da rede pública estadual que 

estarão concluindo o Ensino Médio em 2018, inclusive da EJA/CEEJA, 
poderão se candidatar ao Vestibular UNESP 2019 com um desconto de 

75% na taxa de inscrição.  
A VUNESP enviará códigos de acesso a cada escola via Diretoria 

de ensino. As senhas darão aos alunos acesso ao site da VUNESP, à 
ficha de inscrição e ao boleto bancário com desconto.  

Esse material será enviado via Caixinha das escolas a 
partir do dia 12/09/18. 

Como a Diretoria ainda não recebeu o material e as inscrições 
para o vestibular começam dia 10/09, pedimos a gentileza de que os 

professores e coordenadores orientem seus alunos a aguardarem para 
fazerem a inscrição, caso haja, na escola, alunos da 3ª série que irão 

prestar o vestibular da Unesp. 
Após o encerramento das inscrições, obrigatoriamente, 

as escolas devem devolver às Diretorias de Ensino todas as 

folhas contendo os códigos utilizados e devidamente assinados 
pelos alunos, bem como os que não foram utilizados. Enviar o 

material em envelope identificado com o nome da escola ao Núcleo 
Pedagógico aos cuidados de Rosane (3437-3676) ou Joyce (3437-

3382) até o dia 15/10/18 (segunda-feira). 
Lembramos que a taxa reduzida, no valor de R$ 42,50, destina-

se apenas aos alunos da Secretaria de Educação. O uso indevido dos 
códigos de acesso poderá acarretar o cancelamento da inscrição no 

vestibular. 
Outras datas importantes do vestibular da UNESP: o período de 

inscrições para o vestibular será de 10/09 a 08/10 e a data-limite 
para o pagamento do boleto bancário com taxa reduzida (R$ 42,50) 

é 09/10. A prova da primeira fase está prevista para 15 de novembro 
e, da segunda fase, para 16 e 17 de dezembro. 

https://www.vunesp.com.br/


Para maiores informações sobre a parceria da Secretaria da 
Educação com a Vunesp, acesse o 

site https://www.vunesp.com.br/VNSP1803  

 
 

Atenciosamente,  
Rosane 

PCNP – Língua Portuguesa 
Núcleo Pedagógico 

 
 

De acordo,  
 

  
Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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