
Edital de Chamamento Público 01/2017 

 

Retificação – Resultado da Classificação dos Municípios 

 

No dia 13 de novembro de 2017, seguindo as especificações do Edital de 

Chamamento Público, a UNIVESP publicou em sua página o comunicado aos 

Municípios selecionados estipulando a data limite, 17 de novembro de 2017, para 

o envio das informações referentes à instalação do polo da UNIVESP.  

Segue a descrição da situação de cada Município ao final da data 

estipulada: 

 

Guareí Desclassificada 

Águas de Lindóia Desistência 

Luís Antônio Desclassificada 

Pederneiras Desclassificada 

Presidente Venceslau Desclassificada 

Salto Desclassificada 

Ribeirão Preto Desclassificada 

 

Os Municípios listados como desclassificados tiveram insuficiência de 

documentação, de forma que a análise dos documentos restou prejudicada. O 

município de Águas de Lindóia entregou pedido de desistência. 

O município de Bragança Paulista não será contemplado com um novo 

polo em vista de já contar com polo que recebeu vestibular no segundo semestre 

de 2017. 

 

 

Conforme publicado no site da UNIVESP na data do dia 15 de novembro 

de 2017: 

 

“Atenção municípios contemplados no Chamamento Público 01/2017 
Os municípios têm até, sexta-feira, 17 de novembro de 2017, às 17h, para o 
envio dos cursos escolhidos de acordo com a definição do edital de chamamento 
público 01/2017. 
Caso o munícipio não envie a solicitação do curso desejado até a data 
mencionada (sexta-feira, dia 17 de novembro de 2017, até as 17h) a UNIVESP 
irá determinar o curso a ser realizado no município, sem possibilidade de troca 
posterior. 
Reforçando que a opção de curso deve ser enviada para o e-
mail: polos@univesp.br seguindo as orientações do edital e dos avisos já 
disponibilizados no portal oficial da UNIVESP – univesp.br . Além disso é 
extremamente necessário o envio do endereço desejado para a instalação do 
polo, também, até sexta-feira, 17 de novembro de 2017, as 17H.  

mailto:polos@univesp.br
http://univesp.br/


O não envio do endereço pode acarretar a não realização de vestibular no 
município.” 
 

 
 
 


