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Guia de conteudo:
Formas de ingresso Unip
Inscrição Unip
Resultado da Prova
Bolsas de até 81% na Unip
Bolsas do Enem Unip
Contatos e Telefones da Universidade Paulista UNIP
Acessar o site da UNIP (http://unip.br) para consultar o EAD, portal do aluno, vestibular,
inscrição, resultados e garantir a bolsa de estudo de 2019. Em busca de ingressar no curso
superior em 2019 e ainda ter a oportunidade de concorrer a bolsas de estudo e poder pagar
parcelas pequenas e que cabem no seu bolso sem prejudicar o seu orçamento? Pois é isso
que a Unip 2019 oferece aos seus candidatos, você pode fazer um curso de alto nível de
qualiﬁcação e ainda garante bolsas de até 81% de desconto. Quer saber como? Então
continue lendo que vamos ensinar o passo a passo de como você pode realizar a sua
inscrição!

Formas de ingresso Unip
Para quem deseja ingressar na Unip 2019 pode optar pelo vestibular tradicional, pela prova
agendada ou por utilizar a nota do Enem para conseguir cursar um dos cursos oferecidos
pela Universidade Paulista. Com tantas opções de ingresso você só precisa de escolher a
melhor para você, o vestibular tradicional possui prova em dia e hora previamente deﬁnidos
e que não podem ser alterados. Já o vestibular agendado tem como objetivo oferecer mais de
uma opção de dia e horário para que o candidato possa escolher um que se adeque a sua
disponibilidade. Seja de manhã, tarde, ou à noite. E caso opte pela nota do Enem não é
preciso de fazer prova, apenas a inscrição no vestibular e utilizar a nota do Enem para ser
avaliado.

Inscrição Unip
Para se inscrever você pode acessar ao site oﬁcial da Universidade Paulista pelo www.unip.br
e então clique em vestibular.
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Informe o seu CPF
Documento de Identidade
Escolha o curso pretendido
Escolha o tipo de seleção, vestibular tradicional, agendado ou prova do Enem
Finalize a inscrição e espere o email de conﬁrmação

Resultado da Prova
O resultado da Prova da Unip 2019 é divulgado em até 48 horas após a realização do
vestibular tradicional e os estudantes podem consultar no site da Unip. Já o resultado das
provas agendadas são divulgados em cerca de 1 hora após a ﬁnalização da prova. Quem
utiliza a nota do Enem como forma de ingresso pode ser dispensado da prova tradicional do
vestibular. O resultado é divulgado logo após a inscrição, mas o candidato precisa ter média
acima de 450 e não pode ter tirado 0 na prova de redação.

Bolsas de até 81% na Unip
Se você quiser concorrer a bolsas de estudo de 81% de desconto na Unip 2019 essa é a sua
chance, pois além de acesso a uma educação de qualidade você ainda pode pagar parcelas
pequenas na sua mensalidade. Uma das maneiras de conseguir bolsa é pelo Quero Bolsa, o
site oferece bolsas nos diversos cursos da Universidade Paulista e os descontos vão desde
40% a mais de 80%. Essa é a sua chance de fazer o curso que sempre quis pagando pouco.
Para concorrer acesse o site www.querobolsa.com.br, escolha o curso que deseja, conﬁrme o
valor da bolsa oferecido e selecione a desconto. Depois informe seus dados cadastrais,
número da inscrição no Enem, caso tenha feito, e espere o email de conﬁrmação de que foi
selecionado para a bolsa. Depois basta comparecer ao campus da Unip para poder fazer a
sua inscrição e então poder começar a estudar na Unip 2019.

Bolsas do Enem Unip
Você também pode tentar uma das bolsas da Unip que são oferecidas pelo Enem, como o
ProUni ou Financiamento Estudantil do Fies. Para isso, você deve ter feito a prova do Enem
2019 e então se cadastrar nesses programas para conseguir uma bolsa de estudos integral
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ou parcial no ProUni, ou ainda ﬁnanciar a sua graduação com o Fies. Para participar você
deve ter tido mais de 450 pontos das provas de conhecimentos especíﬁcos e não pode ter
zerado a redação.

Contatos e Telefones da Universidade Paulista UNIP
Caso você ainda tenha dúvidas sobre as inscrições no vestibular ou nos cursos da Unip 2019.
Ou queira saber mais sobre as bolsas de até 81% de desconto, pode entrar em contato pelo
site oﬁcial www.unip.br ou pelo telefone 0800 010 9000.
A Universidade Paulista está presente em diversos pontos da cidade de São Paulo como:
Alphaville, Anchieta, Santo Antonio, Marginal Pinheiros, Indianópolis, Marquês, Paraíso,
Vergueiro, Paulista, Tatuapé.
No interior do estado, Assis, Sorocaba, Araçatuba, Limeira, Ribeirão Preto, Santos, São
José dos Campos, São José do Rio Pardo, São José do Rio Preto, Bauru.
Também em outros estados do Brasil como Manaus, Goiânia, e no Distrito Federal.
Ficou com dúvidas sobre as inscrições sobre vestibular ou bolsas na Unip 2019? Deixe um
comentário que responderemos assim que possível!
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