
           Agenda Vestibular 2019-2020 

Relação das Faculdades com Inscrições Abertas e Datas de 

Exames Definidas.  

ATENÇÃO  

 

1. Consulte sempre o manual do candidato; 

2. Datas, cursos, número de vagas e períodos sujeitos a alterações pela Comissão 

de Vestibulares da Instituição. 

 

 

Agosto/2019 

01/08 

• ITA - Início das inscrições para o Vestibular 2020 
Período de inscrições: 01/08 a 15/09/19. Exclusivamente pela internet  

Taxa: R$ 140,00 

Data da Prova: 1ª Fase: 01/12/19. 

                           2ª Fase: Dias 12 e 13/12/19. 

• UNICAMP - Início das inscrições para o Vestibular 2020 
Período de inscrições:  01/08 a 06/09/2019. Exclusivamente pela internet  

Taxa: R$ 170,00 

Data da Prova: 1ª Fase: 17/11/19. 

                                 2ª Fase: Dias 12 e 13/01/2020. 

 

 

                         05/08 

• UEL - Início das inscrições para o Vestibular 2020  
Período de inscrições:  05/08 a 06/09/2019. Exclusivamente pela internet  

Taxa: R$ 153,00 

Data da Prova: 1ª Fase: 20/10/19. 

                           2ª Fase: Dias 01 e 02/12/2019. 

12/08 
• FUVEST (USP) - Início das inscrições para o vestibular 2020  

Período de inscrições:  12/08 a 10/09/19. Exclusivamente pela internet  
Taxa: R$ 182,00 
Data da Prova: 1ª Fase: 24/11/19 
                           2ª Fase: 05 e 06/01/2020 



 
• UFPR - Início das inscrições para o vestibular 2020  

Período de inscrições:  12/08 a 10/09/19. Exclusivamente pela internet  
Taxa: R$ 155,00 
Data da Prova: 1ª Fase: 27/10/19 
                           2ª Fase: 24/11 e 25/11/2019 
 

 
19/08 

 
• UEM - Início das inscrições para o vestibular 2020  

Período de inscrições:  19/08 a 18/09/19. Exclusivamente pela internet  
Taxa: R$156,00 
Data da Prova: 1ª Dia: 08/12/19 
                           2ª Dia: 09/12/19 
 

Setembro /2019 

09/09 

• UNESP - Início das inscrições para o vestibular 2020  
Período de inscrições:  09/09 a 07/10/19. Exclusivamente pela internet  
Taxa: R$ 170,00 
Data da Prova: 1ª Fase: 15/11/19 
                           2ª Fase: 15 e 16/12/19 
 

• FAMERP - Início das inscrições para o vestibular 2020  
Período de inscrições:  09/09 a 11/11/19. Exclusivamente pela internet  
Taxa: R$ 165,00 
Data da Prova: 1ª Dia: 09/12/19 
                           2ª Dia: 10/12/19 
 

23/09 

• UNIFESP - Início das inscrições para o vestibular 2020  
Período de inscrições:  23/09 a 25/10/19. Exclusivamente pela internet  
Taxa: R$ A Definir 
Data da Prova: 1ª Etapa: 03 e 10/11/19 (ENEM – Obrigatório) 
                           2ª Etapa: 12 e 13/12/19 
  
FAMEMA - Início das inscrições para o vestibular 2020  
Período de inscrições:  23/09 a 07/11/19. Exclusivamente pela internet  
Taxa: R$ 170,00 
Data da Prova: 08/12/19 
 



 
 

Outubro/2019 
 

• UNICAMP – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/2020 INGRESSO 
PELO ENEM 

Início das inscrições para o vestibular 2020 
Período de Inscrições: 21/10/2019 a 21/11/2019. Exclusivamente pela 
internet  
Taxa: R$ 30,00; Inscritos no Vestibular Unicamp 2020 pagam R$ 15,00; 
candidatos isentos no Vestibular Unicamp 2020 ficam isentos no 
Vestibular ENEM.  

            Exames: Será utilizado o desempenho obtido no ENEM (2018/2019). 
                        

Novembro/2019 

03/11 

• Aplicação das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias / 
Redação / Ciências Humanas e suas Tecnologias - ENEM 

10/11 

• Aplicação das Provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias / 
Matemática e suas Tecnologias - ENEM 

15/11 

• Prova da 1ª fase do vestibular 2020 - UNESP 

17/11 

• Prova da 1ª fase do vestibular 2020 - UNICAMP 

24/11 

• Prova da 1ª fase do vestibular 2020 – FUVEST 

 

Dezembro/2019 

01/12 

• Prova da 1ª fase do vestibular 2020 – ITA 



 

10/12 

• Divulgação do resultado preliminar da 2ª fase do vestibular 2020 - IME 

12/12 

• Prova do vestibular 2020 - UNIFESP 
• Prova da 2ª fase do vestibular 2020 - ITA 

13/12 

• Prova do vestibular 2020 - UNIFESP 
• Prova da 2ª fase do vestibular 2020 - ITA 

15/12 

• Prova da 2ª fase do vestibular 2020 - UNESP 

16/12 

• Prova da 2ª fase do vestibular 2020 - UNESP 

20/12 

• Divulgação dos resultados finais do exame intelectual do vestibular 2020 
- IME 

22/12 

• Prova do curso de música vestibular 2020 – UFSCAR 

 

Janeiro/2020 

05/01 

• Prova da 2ª fase do vestibular 2020 - FUVEST 

06/01 

• Prova da 2ª fase do vestibular 2020 - FUVEST 

12/01 

• Prova da 2ª fase do vestibular 2020 - UNICAMP 

13/01 

• Prova da 2ª fase do vestibular 2020 – UNICAMP 



 

24/01 

• Divulgação da 1ª chamada do vestibular 2019 - FUVEST 

27/01 

• Divulgação da lista de aprovados do vestibular 2019 – UNESP 

 

Fevereiro /2020 

03/02 

• Divulgação da lista de aprovados do vestibular 2020 - UNESP 
• Divulgação da lista com candidatos habilitados no vestibular 2020 

- UNIFESP 
 
 
 
 
 

Tipos de Vestibular 

1º Vestibular Tradicional : O mais conhecido e mais concorrido. É utilizado como 
forma de ingresso em instituições públicas e particulares, podendo ser realizado 
uma ou duas vezes por ano, dependendo da política de cada instituição. 
No vestibular tradicional, o mais conhecido de todos, os candidatos são 
selecionados por meio de provas presenciais com questões referentes ao conteúdo 
dos três anos do ensino médio. As questões podem ser objetivas ou discursivas, ou 
ainda uma combinação delas, e normalmente é exigida também uma redação. 
Todos os candidatos daquela edição fazem as provas nos mesmos dias e horário e 
o exame pode ter uma ou duas fases. Para alguns cursos, como o de Música, Artes, 
Dança e Arquitetura, entre outros, pode ser exigida uma prova de Habilidades 
Específicas. 

 
2º Vestibular  Seriado: São três provas, uma a cada ano do ensino médio. O 
vestibular seriado é usado por instituições públicas e privadas. No vestibular 
seriado, Processo Seletivo Seriado (PSS), ou avaliação seriada, o aluno não precisa 
fazer o vestibular tradicional, as provas são sequenciais e realizadas a cada ano do 
ensino médio. São três exames no total, cada um avaliando somente o conteúdo 
daquela série, com pelo menos uma redação. Normalmente o candidato se inscreve 
para os exames seriados na primeira série do ensino médio e faz uma prova a cada 
ano, até concluir a terceira série, quando então escolhe o curso que deseja fazer. 

 

https://www.mundovestibular.com.br/pages/VESTIBULAR.html#Vestibular_Tradicional
https://www.mundovestibular.com.br/pages/VESTIBULAR.html#Vestibular_Seriado


3º Vestibular Agendado: O candidato escolhe data e horário mais convenientes. É 
utilizado somente por instituições privadas. No vestibular agendado, o aluno 
escolhe a data e o horário mais convenientes para realizar o exame a partir das 
opções oferecidas pela universidade ou faculdade. Normalmente, o candidato deve 
comparecer ao local pessoalmente para fazer a prova, que varia em número e tipo 
de questões de acordo com a instituição escolhida. Uma variação dessa modalidade 
é o vestibular por computador, no qual as questões do exame são apresentadas e 
respondidas de forma eletrônica. 

4º ENEM: Pode compor a nota, ou substituir o vestibular. Algumas instituições 
particulares permitem o ingresso em seus cursos somente com a nota ENEM, sem 
a necessidade de fazer outras provas, e o resultado do Enem também é usado em 
outros tipos de seleção, como o Sisu e o Prouni. O Enem pode ser usado tanto 
como complemento do vestibular tradicional em instituições públicas e privadas, 
como uma forma de ingresso independente. As universidades e faculdades utilizam 
a nota do ENEM para complementar a nota obtida na prova convencional em 
porcentagens variadas, ou até mesmo como uma das fases de seu processo 
seletivo. 

5º SISU: Usa a nota do Enem para ingresso em universidades públicas. É utilizado 
somente em instituições públicas. O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) utiliza 
exclusivamente a nota do Enem para selecionar candidatos a uma vaga nas 
universidades públicas participantes. Criado e gerenciado pelo MEC, esse sistema 
é totalmente informatizado e não há a necessidade de realizar outras provas. 
Quanto melhor a nota do Enem, maiores as chances de ingressar na universidade 
pelo Sisu. 

*São duas edições do Sisu por ano, no primeiro e no segundo semestre. As 
datas de inscrição são divulgadas pelo MEC, onde também é possível 
consultar as instituições participantes. 

6º Prouni: Usa o Enem para conceder bolsas em faculdades privadas. O Programa 
Universidade para Todos (Prouni) utiliza a nota do Enem para selecionar candidatos 
de baixa renda a bolsas parciais e integrais em instituições particulares que 
aderiram ao programa. Para participar do Prouni é obrigatório ter realizado o Enem, 
ter atingido uma média de pontos nas cinco disciplinas e nota acima de zero na 
redação.*A seleção para as bolsas do Prouni acontece duas vezes por ano. Os 
alunos que forem selecionados pelo programa podem precisar realizar 
alguma prova, dependendo da universidade em que forem estudar. 

 
7º Vagas Olímpicas: A modalidade é uma das possibilidades de ingressar em 

algumas Universidades. Participam do processo, estudantes que sejam medalhistas 

ou tenham um ótimo rendimento em competições de conhecimento do ensino médio 

(Nacionais ou Internacionais), como as olimpíadas de Matemática, Física, Química 

e Robótica, dentre outras. 

https://www.mundovestibular.com.br/pages/VESTIBULAR.html#Vestibular_Agendado
https://www.mundovestibular.com.br/pages/VESTIBULAR.html#ENEM
https://www.mundovestibular.com.br/pages/VESTIBULAR.html#Sisu
https://www.mundovestibular.com.br/pages/VESTIBULAR.html#ProUni

