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Data: 31/08/2021 

Assunto: VESTIBULAR UNESP 2022 

 

 

Senhores Diretores;  

 

Com o objetivo de incentivar a participação e o ingresso dos alunos da 3ª série 

do Ensino Médio na universidade, informamos que todos os alunos da rede 

pública estadual que concluirão o Ensino Médio em 2021, inclusive da Educação 

de Jovens e Adultos – EJA e Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos - 

CEEJA, poderão se candidatar ao Vestibular UNESP 2022 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, bolsa-manutenção etc.  

 

Acessando o site da VUNESP, https://www.vunesp.com.br/VNSP2105,  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:  

 

 

 

https://www.vunesp.com.br/VNSP2105
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•Período de inscrição: 08/09 a 07/10/2021  

•Data limite para o pagamento do boleto bancário com taxa reduzida (R$ 45,00): 08/10  

 

 

Existe também a possibilidade de o aluno em condição de vulnerabilidade social 

solicitar a isenção total na taxa de inscrição, no período de 31/08 a 07/09/2021. 

Solicitamos ampla divulgação do Programa junto às escolas sob sua respectiva 

jurisdição, bem como a indicação de um interlocutor na Diretoria de Ensino, por meio 

do preenchimento da planilha no Google Docs até 03/09/2021, para acompanhamento 

desta ação.  

 

Planilha: Interlocutores Vestibular UNESP 2022.xlsx - Planilhas Google  

 

Mais informações: Guia das profissões: acesse no link: 

https://www2.unesp.br/portal#!/guiadeprofissoes/. 

 

 

Em caso de dúvidas entrem em contato com os PCNP Denise Avila nos respectivos e-

mails e telefones: e-mail: montini@prof.educacao.sp.gov.br, fone: 2209-9848. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Gc-gzfQKlhZYnR7ftGMt-yM_3uVaMkM/edit?rtpof=true&sd=true#gid=405812441
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