CALENDÁRIO DE EVENTOS
PROCESSO SELETIVO DE 2021.2
ITEM

DATA

EVENTO

01

26.05.2021

02

26.05.2021
a
28.06.2021

03

29.06.2021

Data limite para pagamento do boleto de inscrição, na rede
bancária - no horário bancário.

04

PROVAS
04.07.2021

Exclusivamente para os candidatos ao curso de Medicina:
provas de redação presenciais, das 8h às 10h, horário de
Recife; o local das provas será informado ao candidato por
e-mail. Para tanto, será utilizado o e-mail cadastrado por
ocasião da inscrição. O candidato, também, poderá consultar
a data e o local da prova acessando a Central do Candidato.
A partir do dia 04.07.2021, para os demais cursos, somente
para os candidatos que não vão usar a nota do ENEM,
iniciará, também, a aplicação das provas on-line, no âmbito
do Laboratório de Informática da DAPAC, na UNICAP.

05

04, 05, 06, 07
e
08.07.2021

Aplicação das provas on-line, no âmbito dos laboratórios
da DAPAC, localizados no 2º andar do bloco “B”, no
domingo, pela manhã; na segunda, na terça, na quarta e na
quinta-feira, pela manhã e à tarde. O candidato comparecerá
à Universidade apenas em um desses expedientes.

06

Até
12.07.2021

Divulgação da 1ª classificação do Processo Seletivo, no site
vestibular.unicap.br e na Central do Candidato.

07

12 a 18.07.2021

Envio (upload) da documentação para matrícula através da
Central do Candidato.

08

23 a 26.07.2021

O candidato aprovado e com a entrega de todos os documentos
(conforme item 07), receberá um e-mail, com as orientações
para ingresso no Portal do Aluno, onde deverá, nesse período
(23 à 26.07.2021), assinar o contrato de prestação de serviços,
emitindo e pagando o boleto da matrícula (P1), e assim
concretizando a sua matrícula.

09

26.07.2021

Data limite para pagamento do boleto da matrícula dos alunos
da 1ª classificação.

Divulgação do Edital em nosso site vestibular.unicap.br.
Inscrição via Internet. O pagamento da taxa de inscrição
deverá ocorrer por boleto bancário até o vencimento, ou
cartão de débito/crédito.

10

29.07.2021

Divulgação de listagem da 2ª classificação, no site
vestibular.unicap.br e na Central do Candidato.

11

30.07 a 03.08.2021

Envio (upload) da documentação para matrícula através do
Central do Candidato.

12

06 a 09.08.2021

O candidato aprovado e com a entrega de todos os documentos
(conforme item 11), receberá um e-mail, com as orientações
para ingresso no Portal do Aluno, onde deverá, nesse período
(06 à 09.08.2021), assinar contrato de prestação de serviços,
emitindo e pagando o boleto da matrícula (P1), e assim
concretizando a matrícula.

13

09.08.2021

Data limite para pagamento do boleto de matrícula dos alunos
da 2ª classificação.

14

13.08.2021

Certificado de Matrícula no Portal do Aluno

15

16.08.2021

INÍCIO DAS AULAS

