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A FUVEST
A Fundação Universitária para o Vestibular
(FUVEST) foi fundada pela Universidade de
São Paulo (USP) em 20 de abril de 1976, de
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
Conselho de Graduação da universidade.
Ao longo de mais de quatro décadas,
pudemos nos estabelecer nacionalmente
como uma fundação de prestígio,
responsável por selecionar estudantes para
a maior e mais importante universidade do
país.Tamanha importância está expressa
em nossos números: mais de 1,3 milhão de
inscritos nos processos seletivos nos últimos
dez anos.
Nossa consolidação veio com a excelência
em todo o trabalho que desenvolvemos.
Hoje, nossa estrutura, formada por
colaboradores efetivos e sazonais e por uma
diretoria executiva, é orientada segundo os
princípios da confiabilidade e da inovação.
Em 2018, as inovações vieram com a adoção
de algumas práticas e tecnologias que,
quando utilizadas nos processos seletivos
que organizamos, possibilitaram a
ampliação da heterogeneidade no acesso à
universidade e da credibilidade, tão caras à
fundação.

EM 2018

185

INSCRITOS

MIL

10

VAGAS

MIL

6

PROCESSOS
SELETIVOS

SUMÁRIO

6 | Inovações
7 | Processos Seletivos
8 | Calendário Anual de Atividades 2018

9 | Vestibular 2019
1 1 | CUCo 2018

1 2 | Transferência Externa USP 2018/2019

1 4 | Residência em Saúde 2019

1 6 | Proficiência em Línguas - 2018/2019
1 7 | Conhecimentos Jurídicos - 2018/2019

INOVAÇÕES

RECONHECIMENTO
FACIAL

Com a utilização de tablets adquiridos para esta
finalidade, a FUVEST passou a realizar o
reconhecimento facial de todos os candidatos por
meio das fotos tiradas no momento da aplicação das
provas. Um software foi utilizado para cruzar as
imagens de quem fez a prova com a imagem coletada
durante as matrículas.

FIM DA
REESCOLHA

No Vestibular, o processo de Reescolha, em que os
candidatos não eliminados poderiam optar por cursos
com vagas não preenchidas, foi substituído pelas
Listas de Espera. Neste modelo, foram realizadas 05
chamadas regulares e 04 chamadas dos candidatos
que manifestaram interesse em participar destas
listas.

REDUÇÃO DOS
DIAS DE PROVAS

Após intenso debate nas instâncias deliberativas da
USP, a 2ª fase do Vestibular deixou de ter três dias de
prova e passou a ter dois dias. No primeiro dia, os
candidatos responderam às questões de português e
elaboraram uma redação. Já no segundo dia, o foco
foi nas disciplinas específicas de acordo com a
carreira escolhida.

MODALIDADES DE
INGRESSO

A USP passou a adotar, no Vestibular 2019, diferentes
modalidades de ingresso: Ampla Concorrência (AC),
egressos de Escolas Públicas (EP) e egressos de
escolas públicas que se autodeclarem Pretos, Pardos
e Indígenas (PPI). Desta forma, os candidatos
concorreram apenas com candidatos optantes pela
mesma modalidade de ingresso.
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PROCESSOS
SELETIVOS

VESTIBULAR
O Vestibular é a principal forma de
ingresso nos cursos de graduação da
USP. Voltado para aqueles que já
concluíram ou que estão em vias de
concluir o Ensino Médio, é o processo
seletivo mais importante organizado
pela FUVEST. Na última edição, as
provas ocorreram em nov/2018 (1ª fase) e
jan/2019 (2ª fase).

TRANSFERÊNCIA
EXTERNA
Outra forma de ingresso nos cursos de
graduação da USP, a Transferência
Externa tem como objetivo a seleção de
alunos que já estejam cursando o
ensino superior para preencher as vagas
remanescentes na universidade. A
FUVEST é responsável pela 1ª fase deste
processo, chamada de pré-seleção. A 2ª
fase fica a cargo de cada uma das
unidades da USP.

CONHECIMENTOS
JURÍDICOS
Uma das etapas da seleção para
ingresso nos cursos de metrado e
doutorado da Faculdade de Direito da
USP, a prova de conhecimentos
jurídicos tem como finalidade verificar
se os candidatos têm conhecimento
suficiente para integrar os tradicionais
programas da unidade mais antiga da
universidade.

CUCO
A Competição USP de Conhecimentos é
uma iniciativa fruto de uma parceria
entre a FUVEST, a USP e a Secretaria
Estadual de Educação de São Paulo.
Tendo como público-alvo os estudantes
do Ensino Médio das escolas públicas
no Estado de São Paulo, surgiu com a
intenção de ampliar o acesso ao
Vestibular para estes estudantes.

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA
ESTRANGEIRA
A prova visa avaliar se os candidatos às
vagas nos cursos de pós-graduação
stricto sensu da Faculdade de Direito da
USP possuem proficiência nas línguas
exigidas para o ingresso, de acordo com
os programas de interesse. As línguas
avaliadas foram inglês, espanhol,
francês, alemão e italiano.

RESIDÊNCIA EM ÁREA
PROFISSIONAL DA SAÚDE
O concurso para as residências em
saúde busca selecionar pessoas com
ensino superior na área da saúde para
cursar a pós-graduação (especialização)
na USP. A residência é um programa do
governo federal, cujo foco é a atenção
básica e o fortalecimento do SUS. Os
residentes recebem uma bolsa trabalho
para perfazer 5.760 horas de atividades,
divididas em 60 horas por semana.
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CALENDÁRIO ANUAL
DE ATIVIDADES 2018
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VESTIBULAR 2019

O Vestibular 2019 ofereceu, ao todo, 8.362 vagas nos cursos de graduação
da Universidade de São Paulo. Pela primeira vez, foi adotada uma forma de
seleção diferente da que vinha sendo praticada até então: as MODALIDADES DE
INGRESSO. Esta nova forma de seleção segue uma tendência mundial, que
busca heterogeneizar e ampliar o acesso à universidade através de políticas de
inclusão.
Nesta forma, o candidato, ao fazer a opção por se inscrever em uma das
modalidades de ingresso de determinada carreira, passa a concorrer apenas
com os candidatos que escolheram a mesma modalidade dentro daquela
carreira. O total de vagas disponibilizado para concorrência no Vestibular 2019
foi, então, dividido entre as três modalidades de ingresso: Ampla Concorrência
(AC), egressos de Escolas Públicas (EP) e Pretos, Pardos e Indígenas (PPI).
Vagas por Modalidade

Vagas por Modalidade (%)
PPI
9.1%

6.132

AC

1.471

EP

759

EP
17.6%

PPI
AC
73.3%

Vagas e Inscritos por Área do Conhecimento e
Modalidade de Ingresso*

*Desconsidera-se o número de vagas e inscritos nas carreiras de Treineiro (Biológicas, Exatas e Humanas).
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CUCO 2018

A Competição USP de Conhecimentos é
uma iniciativa da USP em parceria com a FUVEST
e a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo
(SEE/SP). Foi criada em 2017 e faz parte do Vem
Pra USP!, programa também fruto da colaboração
entre estas instituições.
Puderam participar da competição todos os
estudantes que estavam cursando qualquer um
dos anos do Ensino Médio em escolas públicas no
Estado de São Paulo. O objetivo do programa é
fazer com que os alunos da rede pública passem
a conhecer um pouco mais sobre a USP,
incentivando-os a participar do Vestibular e
estimulando-os a estudar e se preparar para esta
etapa. Para cada ano do Ensino Médio é feita uma
prova sob medida, baseada no currículo
educacional proposto pelo governo do estado.

9.458
1º ANO

24.533

INSCRITOS

14.173

3º ANO

251
4º ANO

2º ANO

Foram disponibilizadas videoaulas de matemática ministradas por professores do
Cursinho da Poli. Além disto, alunos com o melhor desempenho receberam certificados
e puderam visitar laboratórios de pesquisa da universidade.
A edição 2018 da CUCo contou com 48.415 alunos, vindos de 2.743 escolas. Foram
premiadas 76% destas escolas e 1.998 estudantes que estavam cursando o 3º ano do
Ensino Médio conquistaram isenção total da taxa do Vestibular FUVEST 2019. Além
disto, seis escolas estaduais e cinco escolas técnicas receberam, conjuntamente, 64 mil
reais.
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TRANSFERÊNCIA
EXTERNA 2018/2019

A Transferência Externa é o processo seletivo que busca selecionar os
estudantes que já estejam cursando o Ensino Superior para preencher as vagas
remanescentes disponibilizadas por cada uma das unidades da USP. 2.426
candidatos concorreram às 750 vagas distribuídas em 31 unidades de ensino da
universidade.
Para o processo 2018/2019, a FUVEST ficou responsável pela etapa de préseleção, que consistiu em uma prova aplicada aos candidatos de acordo com o
curso pretendido, além de questões de português e inglês, obrigatórias para
todos eles. Esta prova foi aplicada no dia 10 de junho de 2018, quando os
candidatos tiveram 04 horas para responder às 80 questões. Os locais de prova,
divulgados em 15 de maio de 2018, contemplaram quatros municípios no Estado
de São Paulo: a capital, Piracicaba, Ribeirão Preto e São Carlos.

Candidatos por Vaga
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RESIDÊNCIA EM
SAÚDE 2019

A Residência em Área Profissional da Saúde é uma iniciativa do governo
federal que une o Ministério da Educação, responsável pela gestão acadêmica
dos programas, ao Ministério da Saúde, que aporta os recursos destinados às
bolsas dos residentes. São orientadas para o fortalecimento do Sistema Único de
Saúde (SUS) e para os princípios do direito à saúde e cidadania.
A residência é uma pós-graduação lato sensu, que outorga o título de
especialista aos seus egressos. Os residentes devem desenvolver atividades
práticas, teóricas e teórico-práticas dentro de uma carga horária igual a 60 horas
semanais e, no mínimo, 5.760 horas totais (em programas com duração de dois
anos) ou 8.640 horas totais (em programas com duração de três anos). Como é
uma atividade que deverá ser desenvolvida em caráter exclusivo pelos
residentes, eles recebem uma bolsa mensal equivalente a R$ 3.330,43, em
valores de 2019 - ano de ingresso dos residentes aprovados neste processo
seletivo.
Os programas de residência podem ser enquadrar em duas modalidades
distintas: uniprofissionais, quando são voltados a até duas profissões, e
multiprofissionais, com três ou mais profissões. São, ao todo, 15 profissões na
área da saúde envolvidas nas residências, sendo que a USP possui programas
com 13 destas profissões.

O processo seletivo de 2019 teve uma mudança importante em
relação ao anterior: a avaliação passou a valorizar a formação
profissional generalista e não mais os eixos temáticos de cada
programa. Além disto, a prova da primeira fase, que até então tinha
30 questões (sendo 10 de políticas em saúde e 20 temáticas), passou
a ter 50 questões (30 sobre cada uma das profissões, 10 sobre
políticas em saúde e 10 de interpretação de textos voltados à área
da saúde). 3.249 candidatos participaram do processo seletivo.
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PROFICIÊNCIA EM
LÍNGUAS 2018/2019
A prova de Proficiência em Línguas é uma
parte importante do processo seletivo para
ingresso nos programas de mestrado e doutorado
da Faculdade de Direito da USP. Nesta prova,
foram avaliadas as capacidades de comunicação
(leitura e escrita) em diferentes línguas: inglês,
espanhol, francês, alemão e italiano.
Foram inscritas 1.707 pessoas para que
pudessem participar desta prova.

Inscritos por Língua

1.360
50

Inglês
Espanhol

297

Francês

42

Alemão

367

Italiano

CALENDÁRIO
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CONHECIMENTOS
JURÍDICOS 2018/2019

A pós-graduação stricto sensu da Faculdade de Direito é uma das
formações voltadas para o ensino e pesquisa mais tradicionais do país.
A faculdade foi fundada logo na consolidação das instituições nacionais,
na década de 1820 e fez com que ela se tornasse a mais antiga unidade
em funcionamento na USP. Quase completando 200 anos da sua
fundação, pôde graduar mais de dez presidentes da república e
inúmeros ministros do Supremo Tribunal Federal, instância máxima do
judiciário brasileiro.
O processo seletivo para os seus programas de pós-graduação
acadêmica é representante da concorrência de alto nível, buscada em
cada uma das etapas. A prova de conhecimentos jurídicos é baliza para
medir o grau de instrução legal dos candidatos.
Inscreveram-se para esta etapa 1.467 candidatos.
Inscritos por Área

1.467
INSCRITOS
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