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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 554/2021 

Data: 01/09/2021 

Assunto: Vestibular UNESP 2022 
 

Prezados: 

 

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, 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.  

https://www.vunesp.com.br/VNSP2105
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Segue abaixo o cronograma:  

 

•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.  

 

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. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Responsável: 

Márcia Regina de Rissio  

          PCNP de Projetos Especiais 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

PCNP responsável pelo NPE 
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