
 

 
 
 

INFORME - VESTIBULAR UNIFESP 2010 
 
 
A Universidade Federal de São Paulo utilizará a nota do ENEM 2009 para o seu 
Vestibular 2010, de forma parcial (duas fases) ou integral (fase única). 
 
 
Vestibular em duas fases:  
Cursos em que a seleção será realizada em 2 fases (obrigatórias):  
 
CAMPUS DIADEMA 
Ciências Biológicas (Bacharelado)  
Engenharia Química (Bacharelado)  
 
CAMPUS GUARULHOS  
Letras (Bacharelado e Licenciatura - Habilitação em Português ou 
Português/Espanhol, Português/Francês, Português/Inglês)  
 
CAMPUS SÃO PAULO  
Ciências Biológicas - modalidade médica (Bacharelado)  
Enfermagem (Bacharelado)  
Fonoaudiologia (Bacharelado)  
Medicina (Bacharelado) 
 
Para cursos com vestibular em duas fases, todos os candidatos deverão realizar 
duas inscrições. 
 
A inscrição para a 1º fase – ENEM 2009 - será de 15/06/09 a 17/07/09 no site 
http://enem.inep.gov.br. As provas do ENEM 2009 serão realizadas nos dias 
03/10/09 e 04/10/09.  
 
A inscrição para a 2º fase – Provas realizadas pela VUNESP - será de 01/09/09 a 
30/09/09 através do site http://www.unifesp.br. A 2º fase – Prova de Língua 
Portuguesa, Estrangeira e Redação e Prova de Conhecimentos Específicos - 
serão realizadas nos dias 17/12/09 e 18/12/09, respectivamente.  
 
A divulgação dos resultados do vestibular em duas fases será no dia 28/01/10, e a 
matrícula no dia 09/02/10. 
 
 



Vestibular fase única:  
Cursos em que a seleção será realizada em fase única: 
 
CAMPUS BAIXADA SANTISTA 
Educação Física (Bacharelado – modalidade saúde)  
Fisioterapia (Bacharelado)  
Nutrição (Bacharelado)  
Psicologia (Formação Psicólogo)  
Serviço Social (Bacharelado)  
Terapia Ocupacional (Bacharelado)  
 
CAMPUS DIADEMA 
Ciências Ambientais (Bacharelado)  
Ciências Químicas e Farmacêuticas (Química Industrial ou Farmácia e Bioquímica)  
Farmácia e Bioquímica (Bacharelado)  
Licenciatura Plena em Ciências (Licenciatura)  
Química (Bacharelado)  
 
CAMPUS GUARULHOS 
Ciências Sociais (Bacharelado e Licenciatura)  
Filosofia (Bacharelado e Licenciatura)  
História (Bacharelado e Licenciatura)  
História da Arte (Bacharelado)  
Pedagogia (Licenciatura)  
 
CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
Ciência da Computação (Bacharelado)  
Matemática Computacional (Bacharelado)  
 
CAMPUS SÃO PAULO 
Tecnologias em Saúde (Tecnólogo - Habilitações em Tecnologia Oftálmica ou 
Tecnologia em Radiologia) 
 
Para cursos com vestibular em fase única, será utilizada a nota integral do ENEM 
2009 (questões objetivas e redação). 
 
A inscrição para a fase única – ENEM 2009 - será de 15/06/09 a 17/07/09 no site 
http://enem.inep.gov.br. As provas do ENEM 2009 serão realizadas nos dias 
03/10/09 e 04/10/09.  
 
A divulgação dos resultados da nota integral do ENEM 2009 será no dia 08/01/10, 
pelo site http://enem.inep.gov.br. A data da escolha dos cursos com vestibular 
em fase única será determinada, posteriormente, pelo Sistema de Vestibular 
Unificado das Federais.  
 
Mais informações sobre o processo Vestibular UNIFESP 2010 poderão ser 
encontradas no site: 
http://www.unifesp.br.  
 


