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RESOLUÇÃO GR-25/2016, de 14/09/2016 

 

Altera a Resolução GR 14/2016, que dispõe sobre normas para o Processo Seletivo 

Aberto a Graduados ou Alunos Regularmente Matriculados em Instituições de Ensino 

Superior (IES), Processo Seletivo para as Vagas Remanescentes - PVR 2016/2017 e dá 

outras providências. 

 

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, considerando a necessidade de 

adequação da Resolução GR 14/2016, em decorrência da modificação do calendário 

escolar da graduação 2016,  

 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - A Resolução GR 14/2016, de 13/06/2016, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

 

“Artigo 5º – As informações sobre o número de vagas, os semestres e os cursos 

disponíveis para o PVR 2016/2017 serão divulgadas no dia 22 de setembro de 2016 na 

página da Comvest na internet http://www.comvest.unicamp.br.” 

 

 

“Artigo 6º – A inscrição para o PVR 2016/2017 realizar–se–á no período de 22 de 

setembro a 28 de setembro de 2016, e será feita exclusivamente mediante 

preenchimento de Formulário de Inscrição na página da Comvest na internet 

http://www.comvest.unicamp.br e recolhimento do valor da Taxa de Inscrição, por meio 

da ficha de compensação emitida ao final do preenchimento do Formulário de 

Inscrição.” 

 

§ 2º – Os estudantes de graduação da Unicamp estão isentos da taxa de inscrição. Estes 

estudantes devem fazer a inscrição normalmente, imprimir o boleto bancário e o 

atestado de matrícula (disponível na página da Dac - http://www.dac.unicamp.br) e 

entregar ambos, anexados, no período de 22/09 a 28/09/2016, de segunda à sexta-feira, 

das 9 às 17 horas, na Comvest. Endereço: Rua Érico Veríssimo, 1280 – Cidade 

Universitária Zeferino Vaz, Campinas, SP. Cep. 13083-851.” 

 

“Artigo 7º – ...... 

§ 2º – No dia 26 de setembro de 2016, das 9 às 16 horas, os candidatos que solicitaram 

redução da taxa prevista no parágrafo anterior deverão comparecer à Comvest, sito à rua 

Érico Veríssimo, 1280 – Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Campinas, Estado de 

São Paulo, munidos do boleto impresso e da documentação comprobatória, originais ou 

cópias autenticadas, conforme especificado a seguir:  

§ 4º – Os candidatos que apresentarem a solicitação de redução parcial de taxa de 50% 

serão informados na própria Comvest se a solicitação foi aprovada até duas horas após a 

entrega da documentação e, em caso de aprovação, receberão novo boleto bancário que 

deverá ser pago até 29 de setembro de 2016.” 
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“Artigo 8º – ..... 

 

I. O Exame de Conhecimentos Gerais realizar–se–á no dia 16 de outubro de 2016.  A 

divulgação dos locais da prova realizar-se-á no dia 11 de outubro de 2016 na página da 

Comvest, na internet, http://www.comvest.unicamp.br.  

 

II. A divulgação pela Comvest da lista de candidatos convocados para a fase de 

Compatibilidade de Currículos realizar-se-á no dia 20 de outubro de 2016 na página da 

Comvest na internet, http://www.comvest.unicamp.br. A entrega de documentos para 

essa fase realizar-se-á na Dac – Diretoria Acadêmica da Unicamp, campus de 

Campinas, de 21/10 a 25/10/2016. A Verificação de Compatibilidade de Currículos dar-

se-á de 27 de outubro a 22 de novembro de 2016. 

 

III. A divulgação pela Comvest da lista de candidatos convocados para as Provas 

Específicas de Conhecimentos será no dia 29 de novembro de 2016 na página da 

Comvest na internet, http://www.comvest.unicamp.br. As Provas Específicas de 

Conhecimentos realizar-se-ão de 12 a 17 de dezembro de 2016.”  

 

 

Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 14 de setembro de 2016. 

 

 

JOSÉ TADEU JORGE 

Reitor  
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