
Comunicado sobre a divulgação da classificação, convocação e realização da Matrícula Virtual 

 

 
A UNESP e a FUNDAÇÃO VUNESP divulgam o calendário de resultado, de convocação e procedimentos 
para realização da matrícula virtual do curso de Pedagogia, modalidade a distância – EAD.  
 
A divulgação da lista geral de classificação em 31.07.2021 será composta por todos os candidatos 
classificados, obedecendo-se a ordem decrescente da nota final. A listagem oficial será publicada pelos 
sites http://vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br. 
 

Calendário de Convocação e de Realização de Matrículas Virtuais - 1ª a 5ª Chamadas 

 

1ª Chamada: 

31.07 

(Sábado) 
Convocação – a partir das 10 horas 

31.07  a  04.08.21 

(Sábado a 4ª feira) 

Matrícula Virtual – das 10 horas do dia 31.07.2021 até às 18 
horas de 04.08.2021 

2ª Chamada: 

08.08 

(Domingo) 
Convocação – a partir das 10 horas 

08 a 11.08 

(Domingo a 4ª feira) 

Matrícula Virtual – das 10 horas do dia 08.08 até às 18 horas de 
11.08.2021. 

3ª Chamada: 

14.08 

(Sábado) 
Convocação – a partir das 16 horas 

14 a 17.08 

(Sábado a 3ª feira) 

Matrícula Virtual – das 16 horas do dia 14.08 até às 18 horas de 
17.08.2021 

4ª Chamada: 

21.08 

(Sábado) 
Convocação – a partir das 16 horas 

21 a 25.08 

(Sábado a 4ª feira) 

Matrícula Virtual – das 16 horas do dia 21.08 até às 18 horas de 
25.08.2021 

5ª Chamada: 

27.08 

(6ª feira) 
Convocação – a partir das 16 horas 

27 a 31.08 

(6ª a 3 feira) 

Matrícula Virtual – das 16 horas do dia 27.08 até às 18 horas de 
31.08.2021 



 
Procedimentos para realização da Matrícula Virtual 

 
- As convocações de 1ª a 5ª chamadas se darão exclusivamente no endereço eletrônico 

www.vunesp.com.br. A matrícula será realizada em duas etapas distintas e obrigatórias, sendo 1ª. Etapa 

– Convocação e Matrícula Virtual e 2ª. Etapa – Matrícula Presencial e Entrega de Documentos, conforme 

instruções a seguir de cada uma das Etapas. 

1ª Etapa – Convocação e Matrícula Virtual 

O candidato que constar na convocação deverá, obrigatoriamente, preencher o formulário online e 

enviar de forma eletrônica os documentos de matrícula pelo Sistema de Graduação da Unesp – 

SISGRAD, mediante os seguintes passos: 

1ª PASSO: acessar o site da Vunesp, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, clicar no link “Faça 

aqui sua matrícula virtual (online) pelo SISGRAD” ou acessar diretamente o endereço eletrônico 

http://sistemas.unesp.br/calouros. Imediatamente você será direcionado ao Sistema de Graduação da 

Unesp – SISGRAD, onde deverá seguir as orientações contidas no mesmo. 

2ª PASSO: tomar conhecimento das orientações fornecidas pelo Sistema de Graduação da Unesp – 

SISGRAD, acessar e confirmar os dados do sistema, preencher o formulário online e transmitir de forma 

eletrônica os seguintes documentos digitalizados e legíveis para a matrícula virtual: 

I - Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente; 

II - Histórico Escolar completo do curso de Ensino Médio ou equivalente; 

III - Foto atualizada (imagem com fundo sem detalhes, destacando o rosto e sem acessórios), seguindo 

as recomendações abaixo; 

IV - Enquadre o rosto inteiro, visão frontal e com os olhos abertos; 

V - Enquadre a cabeça inteira, desde o topo até os ombros; 

VI - Tire foto colorida e com um fundo neutro ou branco; 

VII - Evite sombras no rosto ou no fundo; 

VIII - A expressão do rosto deve ser natural (boca fecha- da); 

IX - A pessoa não deve usar óculos escuros, bonés, chapéu ou quaisquer outros adereços que possam 

atrapalhar na identificação; 

X - O contraste e iluminação da foto devem ser normais. 

Atenção: 

- O candidato inscrito pelo SRVEBP + PPI deverá confirmar a autodeclaração de Preto, Pardo ou Indígena 

no formulário de matrícula virtual, sob pena de não ter sua matrícula validada. 



- O candidato inscrito pelo Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) deverá 

encaminhar o Histórico Escolar completo do curso de Ensino Médio ou equivalente, com a expressa 

indicação de ter cursado e concluído todo o Ensino Médio em escola pública brasileira ou a Educação de 

Jovens e Adultos em escolas públicas brasileiras. 

- A certificação pelo ENEM não pressupõe a frequência em escola pública e, desta forma, não poderá ser 

utilizada como documento válido para concorrência pelo SRVEBP e SRVEBP + PPI. 

- O candidato que tenha realizado estudos equivalentes ao Ensino Médio, no todo ou em parte, no 

exterior, deverá apresentar parecer de equivalência de estudos da Secretaria da Educação. 

3ª PASSO: concluídos os passos anteriores, o candidato deverá acompanhar no Sistema de Graduação 

da Unesp – SISGRAD, a análise de sua documentação feita pela área responsável da Universidade. 

Havendo qualquer dúvida referente aos documentos apresentados, a informação constará no sistema e 

o candidato deverá providenciar a correção no prazo estipulado. 

Em caso de dúvidas, os candidatos poderão enviar e-mail solicitando esclarecimentos para o endereço 

vestibular.pedagogia.iep3@gmail.com, durante o período de matrícula, das 14 às 18 horas. 

 

Seja bem-vindo(a) à Unesp! 


