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Senhores(as) Diretores(as) e professores coordenadores (EM), 
 

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 2019, inclusive da EJA/CEEJA, 
poderão se candidatar ao Vestibular UNESP 2019 com um desconto 

de 75% na taxa de inscrição. 
A VUNESP enviará voucher de desconto na taxa de inscrição do 

vestibular, via Diretoria de ensino, que deverão ser utilizadas no ato 
da inscrição no site da VUNESP. Esse material já está no Núcleo 

Pedagógico, por favor, passar retirar e assinar a retirada. 
As inscrições para o Concurso Vestibular Unesp 2020 serão 

realizadas exclusivamente pela internet no site: www.vunesp.com.br , 
de 09/09 a 07/10/2019, mediante o preenchimento da ficha de 

inscrição e o pagamento do boleto bancário, por meio de qualquer 
agência bancária, com taxa reduzida (R$42,50) até 08/10. A prova da 

primeira fase está prevista para 15 de novembro e, da segunda fase, 
para 16 e 17 de dezembro. 

As escolas deverão, obrigatoriamente, devolver à Diretoria 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 (pode ser o 
mesmo envelope utilizado pela VUNESP) ao Núcleo Pedagógico aos 

cuidados de Joyce (3437- 3382) até o dia 14/10/19. 
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.  
 

Mais Informações: 
Guia de cursos da Universidade – Guia de Profissões, disponível 

em: https://www2.unesp.br/portal#!/guiadeprofissoes/  
Disque VUNESP (11) 3874-6300 (De 2ª a sábado, das 8h às 18h) 

Sites: www.unesp.com.br/vestibular e www.vunesp.com.br  

http://www.vunesp.com.br/
https://www2.unesp.br/portal#!/guiadeprofissoes/
http://www.unesp.com.br/vestibular
http://www.vunesp.com.br/


 
Observação: Levando em consideração que os alunos estão de 

recesso, sugerimos que entrem em contato com os alunos da 3ª série 

do EM para divulgar sobre este desconto e evitar que eles façam a 
inscrição no vestibular antes de receber os vouchers. Caso seja 

necessário, solicitem que eles retirem o voucher na escola. 
 

 
 

Atenciosamente, 
Joyce Camila Ariozo Fava – PCNP Língua Portuguesa 

 
 

  De acordo 
 

 
Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 


