VESTIBULAR 2020

DECLARAÇÃO DE INTERESSE EM REOPÇÃO PARA CURSOS COM
VAGAS NÃO PREENCHIDAS
A Universidade Estadual Paulista - Unesp - torna público que, no período de 07 a 10 de fevereiro
de 2020, na forma dos § 3º ao 7º do Artigo 19 da Resolução Unesp nº 48, de 27 de junho de 2019,
estará aberta a declaração de interesse em reopção para curso com vagas não preenchidas.
1. Poderão declarar interesse em reopção os candidatos que obtiveram classificação em qualquer
curso da respectiva área de conhecimento (Exatas, Biológicas e Humanidades),
independentemente do sistema de inscrição, e que não estejam matriculados em escolas
públicas de nível superior.
2. Relação de unidades e cursos com vagas não preenchidas:
Faculdade de Ciências e Letras de Assis
 123 - Letras - Licenciatura - matutino
 124 - Letras - Licenciatura - noturno
Faculdade de Ciências de Bauru
 140 - Meteorologia - Bacharelado - integral
Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas de Dracena
 182 - Zootecnia - integral
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
 057 - Engenharia Agronômica - integral (com ingresso no meio do ano)
 068 - Engenharia Civil - integral (com ingresso no meio de ano)
 083 - Engenharia Elétrica - integral (com ingresso no meio de ano)
 090 - Engenharia Mecânica - integral (com ingresso no meio do ano)
 102 - Física - Licenciatura - noturno
 134 - Matemática - Licenciatura - noturno
Campus de Itapeva
 086 - Engenharia Industrial Madeireira - integral
Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília
 008 - Arquivologia - matutino
 013 - Biblioteconomia - matutino
 035 - Ciências Sociais - Bacharelado e Licenciatura - matutino
 156 - Pedagogia - Licenciatura - matutino
 160 - Pedagogia - Licenciatura - noturno
Campus de Ourinhos
 108 - Geografia - Bacharelado e Licenciatura - matutino
 111 - Geografia - Bacharelado e Licenciatura - noturno
Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente
 064 - Engenharia Cartográfica e de Agrimensura - integral
 101 - Física - Licenciatura - noturno
 109 - Geografia - Bacharelado e Licenciatura - matutino
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130 - Matemática - Licenciatura - matutino
132 - Matemática - Licenciatura - noturno
163 - Pedagogia - Licenciatura - vespertino
171 - Química - Licenciatura - noturno

Campus de Registro
 076 - Engenharia de Pesca - integral
Instituto de Geociências e Ciências Exatas de Rio Claro
 112 - Geografia - Licenciatura - noturno
Campus de Rosana
 074 - Engenharia de Energia - integral
 181 - Turismo - integral
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto
 099 - Física - Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física - integral
Instituto de Biociências do Litoral Paulista – São Vicente
 028 - Ciências Biológicas - Licenciatura - noturno
Faculdade de Ciências e Engenharia de Tupã
 072 - Engenharia de Biossistemas - integral
3. O candidato interessado deverá, no período das 10 horas do dia 07, 6ª feira, até as 23h59 de
10 de fevereiro de 2020, 2ª feira, horários de Brasília, acessar a área do candidato no endereço
eletrônico www.vunesp.com.br e fazer a declaração para um dos cursos disponíveis no link
“REOPÇAO DE CURSO”.
4. Ao declarar interesse por vaga em reopção, o candidato será automaticamente excluído da lista
de espera do curso para o qual se inscreveu inicialmente, passando a concorrer exclusivamente
ao curso de sua reopção.
5. Os candidatos que fizeram Prova de Habilidades e declararem interesse por cursos que não
exigem essa prova terão suas notas recalculadas conforme o § 9º do Artigo 17 da referida
resolução.
6. Em caso de empate na nota final, os critérios para desempate, no processo de aproveitamento
das vagas remanescentes em reopção, serão, pela ordem: maior nota na segunda fase; maior
nota na Redação; maior nota no componente Ciências da Natureza e Matemática e suas
Tecnologias da Prova de Conhecimentos Específicos para os candidatos aos cursos das áreas
de Biológicas ou Exatas, ou maior nota no componente Ciências Humanas e suas Tecnologias
da Prova de Conhecimentos Específicos para os candidatos dos cursos da área de
Humanidades; idade mais elevada (considerando-se os anos, meses e dias a partir do
nascimento).
7. Os candidatos que declararam interesse por vaga em reopção serão convocados para matrícula
virtual a partir da 5ª chamada, obedecendo-se ao número de vagas remanescentes de cada
curso e à ordem decrescente da nota final. As datas e os horários de matrícula, os
procedimentos de matrícula virtual (online), presencial e entrega dos documentos são os
previstos no Manual do Candidato.
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8. A relação geral dos candidatos que declararam interesse em reopção será publicada em ordem
de classificação em 11.02 (terça-feira) a partir das 16 horas.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2020.
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