
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 
CONSELHO DE GRADUAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº 023, DE 19 DE OUTUBRO DE 2009. 
 
 

Altera o Anexo I da Resolução CoG nº 015, de 22/06/2009 

que regulamenta a execução do Processo Seletivo para 

ingresso nos cursos presenciais da UFSCar em 2010 e dá 

outras providências. 

 
 

O Conselho de Graduação da Universidade Federal de São Carlos, no uso das atribuições 

que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral desta Universidade, considerando as alterações 

promovidas no calendário de aplicação das provas do Enem 2009, correspondentes à primeira 

etapa do Vestibular 2010 da UFSCar, e o deliberado pela Comissão do Vestibular, em Reunião 

realizada em 14/10/2009, 

 

R E S O L V E: 
 
 

Art. 1º.  Alterar parcialmente o calendário contido no Anexo I da Resolução CoG nº 015, de 

22 de junho de 2009, passando a vigorar as datas estabelecidas no quadro a seguir: 

 

 
 
 

Data e Horário Evento 
01/09/2009 

a partir das 10h * Início das inscrições para a Segunda Etapa. 

30/09/2009 
até às 18h * Término das inscrições para a Segunda Etapa. 

22 a 30/09/2009 
até às 18h do dia 30/09/2009 * 

Período de inscrições para a Segunda Etapa, de candidatos 
isentos do pagamento da taxa, de acordo com a Resolução CoG 
nº 014, de 15/06/2009. 

01/10/2009 Data máxima para pagamento da taxa de inscrição para a 
Segunda Etapa. 

02 a 09/10/2009 
até as 18h do dia 09/10/2009 

Reabertura do período de inscrições para todos os candidatos, 
com pagamento da taxa de inscrição até 09/10/2009, conforme 
Resolução CoG nº 022, de 2 de outubro de 2009. 

23/11/2009 
a partir das 12h * 

Divulgação da Convocação para as provas da Segunda Etapa, 
exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico 
www.vunesp.com.br. 

 



 
 
Art. 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Resolução CoG No.  015, de 

22/06/2009, adequando-se a realização da Primeira Etapa, correspondente ao Enem/2009, às 

determinações do MEC, conforme previsto no Art. 2º, parágrafo 2º, da mesma Resolução.  

 
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

 

PROFA. DRA. EMÍLIA FREITAS DE LIMA 

Presidente do Conselho de Graduação 

13 e 14/12/2009 
às 13h * Aplicação das provas da Segunda Etapa. 

18/12/2009 
às 13h * 

Prova específica de aptidão para o Curso de Música - 
Licenciatura Plena (Educação Musical). 

18/02/2010 
às 12h * 

Divulgação dos convocados para matrícula em 1ª chamada e da 
lista geral de classificação por curso, exclusivamente pela 
Internet, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br e no 
endereço eletrônico www.vestibular.ufscar.br. 

19 a 22/02/2010 
até às 18h do dia 

22/02/2010 * 

Manifestação de interesse pela vaga, dos candidatos constantes 
da lista geral de classificação por curso, exclusivamente pela 
Internet, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br. 

22/02/2010 
das 9 às 11h30min.  
e das 14 às 17h * 

Matrícula dos candidatos convocados na 1ª chamada, no 
respectivo campus (São Carlos, Araras e Sorocaba). 

23/02/2010 
às 12h * 

Divulgação da lista de espera dos candidatos que tiverem 
manifestado interesse pela vaga. A divulgação desta lista será 
feita exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico 
www.vunesp.com.br e no endereço eletrônico 
www.vestibular.ufscar.br. 

Março/2010 
Confirmação obrigatória de matrícula – Data a ser divulgada no 
Calendário Acadêmico de 2010 da UFSCar e no endereço 
eletrônico www.ufscar.br. 

* Em relação aos horários, para todos os efeitos, deve ser considerado o horário de Brasília – DF. 

Observação: As datas das demais chamadas e dos respectivos dias de matrícula serão 
estabelecidas pelo Calendário de Chamadas e Matrículas a ser divulgado no máximo até o dia 
18/02/2010, exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br e no 
endereço eletrônico www.vestibular.ufscar.br. 


