
Vestibulandos perdem vaga porque ignoram segunda lista  

Oportunidade de entrar na faculdade pode estar nas vagas remanescentes. 

A frustração de não ser aprovado na primeira chamada dos vestibulares pode causar desânimo 
em muito estudante. A falta de esperança ou mesmo o descaso com as listas de espera é uma 
reação comum entre os vestibulandos. Mas esse tipo de atitude é um erro que pode custar a 
vaga tão sonhada na universidade. Até porque, no final das contas, ser aprovado na primeira 
ou na segunda chamada não faz diferença nenhuma. As classes, os professores e o curso 
serão os mesmos para todos os convocados, seja de primeira, segunda ou terceira chamadas. 

Taicyr Batista, estudante do terceiro semestre de Publicidade do Mackenzie (Universidade 
Presbiteriana Mackenzie), foi um exemplo dos que tiveram de administrar a ansiedade pela 
divulgação das listas de aprovados. "No entanto, não fiquei frustrado ao ver que meu nome 
não estava entre os aprovados porque prestei outro vestibular, em que acreditava ter 
conseguido um desempenho melhor", conta. O descaso com as listas subseqüentes fez com 
que a notícia da aprovação chegasse de maneira inesperada. Ele soube ter passado na 
segunda chamada da universidade por acaso. "Foi minha chefe quem viu a divulgação da 
segunda lista e me ligou para avisar que meu nome estava entre os aprovados".  

Erros como esse, cometido pelo universitário, são considerados graves pelo coordenador de 
vestibular do curso Anglo, Alberto Francisco do Nascimento. De acordo com ele, os candidatos 
devem se organizar para não deixar passar as datas dos vestibulares prestados. "É importante 
que o aluno acompanhe o calendário das diversas escolas para não perder nenhuma das listas 
de aprovados ou os prazos para manifestar interesse por vaga", ressalta. O coordenador 
lembra que, ao não fazer a declaração de interesse, a desclassificação é automática.  

 
Taicyr soube por acaso que foi aprovado em segunda chamada 

 

Não perca as oportunidades  

Para o coordenador executivo do vestibular da Unicamp, Leandro Tessler, é válido se distrair 
com outros assuntos para não deixar que o nervosismo tome conta, mas é importante 
acompanhar as notícias dos vestibulares. "Geralmente, quando os aprovados em primeira 
chamada são divulgados, é possível verificar os desempenhos individuais. Como as notas dos 
classificados ficam disponíveis, os alunos podem comparar sua nota às dos últimos colocados 
para saberem quais são suas chances", aconselha ele.  

 

 



Além disso, Tessler lembra que há vestibulares que divulgam, simultaneamente, as listas de 
aprovados em primeira chamada e a de espera. "Dessa forma, fica mais fácil para os alunos 
saberem se serão ou não convocados, pois as maiores chances ficam com os que estão no 
começo da lista", afirma Tessler. Para ele, tal atitude evita que sejam criadas falsas 
expectativas nos candidatos. "Se o rendimento estiver muito abaixo da última nota, há poucas 
chances", explica.  

Se a instituição exigir que os candidatos que constam na lista de espera manifestem interesse 
pela vaga, é aconselhável fazê-lo o quanto antes. "Nas últimas horas podem acontecer 
problemas técnicos, como congestionamentos no site da fundação organizadora do vestibular", 
alerta Tessler. Alberto Francisco do Nascimento, do Anglo, partilha da opinião de Tessler e dá 
outra dica de organização para os vestibulandos. "Tenham uma agenda para anotar as datas 
de todas as chamadas e de declaração de interesse por vaga", aconselha. 

 

 
Carolina ficou surpresa ao ver que passou em segunda chamada 

 
A estudante do terceiro ano de Publicidade da Faculdade Cásper Líbero, Carolina Guimarães 
Couto, ficou atenta às datas dos três vestibulares que prestou. "Achei que tive um 
desempenho ruim no vestibular e por isso não fiquei surpresa quando não fui aprovada na 
primeira lista", recorda. Ela já tinha, inclusive, feito a matrícula em outra instituição. "Quando 
a segunda chamada foi divulgada, fiquei surpresa porque já estava em dúvida se cursaria a 
graduação na universidade em que havia feito matrícula ou se faria um ano de cursinho para 
me preparar melhor e ser aprovada na faculdade em que queria estudar", declara Carolina.  
 
Para Nascimento, o comportamento de Carolina foi correto, pois ao prestar vestibular o 
estudante tem consciência de seu desempenho. "O vestibular gera muita ansiedade. 
Realizadas as provas, não há nada que se possa fazer a não ser esperar. Estudantes que se 
prepararam durante o ano todo geralmente ficam mais seguros porque sabem que tiveram 
bom desempenho na prova", aponta.  

Não ser aprovado na primeira chamada não significa que a oportunidade de entrar na 
faculdade acabou. "Algumas universidades fazem muitas chamadas. Por isso, os estudantes 
não devem se frustrar por não terem sido aprovados se ainda há chances", avisa Nascimento. 
O coordenador do vestibular da Unicamp, Leandro Tessler, acrescenta que é difícil completar 
todas as vagas de uma turma em apenas uma chamada. "Em cursos concorridos, muitos 
aprovados não se matriculam porque passaram em outros processos e podem escolher qual 
preferem cursar. Em uma turma como a de Medicina, por exemplo, é normal termos 
matrículas para apenas metade das vagas com a primeira chamada e a outra metade 
completarmos com as chamadas seguintes", explica Tessler. Confira abaixo algumas dicas 
para não perder sua chance no vestibular só por causa de desatenção: 

 



Dicas para não perder as chamadas dos vestibulares  

 - Monte um calendário com as datas importantes, como por exemplo:: datas de divulgação de 
cada uma das chamadas; dias de matrícula dos vestibulares que prestou; e os prazos para 
manifestação de interesse por vaga 

- Anote no calendário também o site da fundação responsável por cada vestibular 

- Outra opção é montar uma tabela dividida por universidade, não por data. Esse método, 
entretanto, exige maior atenção, pois os dias não ficam ordenados e é necessário examinar 
cada uma das universidades; 

- Procure manter o equilíbrio emocional. Para evitar a ansiedade, o aluno deve estar seguro de 
si e saber que fez o melhor que pôde na prova. 
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