GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO
NÚCLEO PEDAGÓGICO

Circular n.º 223/2020 – NPE
Osasco, 28 de setembro de 2020.
Srs. (as) Supervisores (as) de Ensino,
Srs. (as) Gestores (as),
Prezados (as) Coordenadores (as),
Assunto: Vestibular UNESP 2021.
Com o objetivo de incentivar a participação dos alunos da 3a série do Ensino Médio da escola
pública no Vestibular da UNESP, informamos que todos os alunos da rede pública estadual que
concluirão o Ensino Médio em 2020, inclusive da EJA/CEEJA, poderão se candidatar ao Vestibular
UNESP 2021 com desconto de 75% na taxa de inscrição.
Ao ingressar na UNESP, os alunos de baixa renda podem contar com vários programas de apoio
de permanência na universidade, tais como: auxílio-alimentação, moradia estudantil, bolsamanutenção etc.
Acessando o site da VUNESP, os alunos deverão preencher todos os dados da ficha de inscrição
e informar o RA para que o sistema da instituição possa gerar automaticamente o boleto bancário com
o referido desconto.
Segue abaixo o cronograma:
• Período de inscrição: de 01/10 a 27/11/2020
• Data limite para o pagamento do boleto bancário: 30/11/2020
• Data limite para o pagamento do boleto bancário com taxa reduzida (R$ 42,50): 30/11/2020
Para ampliar os canais de divulgação do Programa na rede pública estadual, os alunos que estão
regularmente matriculados na 3o série do ensino médio receberão e-mail e SMS da SEDUC-SP com
as informações gerais sobre o vestibular UNESP 2021, além do guia das profissões e cartaz de
divulgação em formato digital.
Solicitamos ampla divulgação do Programa junto às escolas sob sua respectiva jurisdição. Para
tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da
Vunesp, ou ainda pelo Disque VUNESP 11-3874-6300.
• Informações sobre todos os cursos da Universidade estão no Guia de Profissões
• Vídeo de apresentação da Unesp
• Vídeo de chamamento da pró-reitora de graduação
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A Unesp irá divulgar semanalmente vídeos como este aqui, produzido por uma graduanda da
Unesp, para divulgar o Vestibular 2021. Essa estudante vai conversar com os alunos do ensino médio
de forma geral, mas com atenção especial para aqueles da rede pública.
Desde já agradecemos a colaboração e colocamo-nos à disposição.
Atenciosamente,

Débora Silva Batista Eilliar
RG 36.644.529-7
Diretora do Núcleo Pedagógico

De Acordo:
William Ruotti
RG 27.266.156-9
Dirigente Regional de Ensino
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