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A  Fundação Universitária para o
Vestibular -  FUVEST é uma
instituição de direito privado,
sem f ins lucrativos,  com
autonomia administrativa,
f inanceira e patrimonial .
Inst ituída no dia 14 de maio de
1976,  tem como f inal idade
principal  a organização do
vestibular da Universidade de
São Paulo (USP),  cuidando dos
meios necessários para a sua
real ização,  de acordo com as
diretr izes estabelecidas pelo
Conselho de Graduação (CoG) da
universidade.
 
Ao logo dos anos,  coube à
fundação não só a organização
do vestibular,  mas a execução de
tantos outros projetos que
possibi l i taram o alcance a um
número cada vez maior de
pessoas e,  consequentemente,  o
aumento da inclusão e da
heterogeneidade,  qual idades tão
essenciais na era moderna. 

Em 2019,  os projetos da FUVEST
alcançaram o número
surpreendente de quase 300 mil
part ic ipantes.  Especialmente,
dentre estes,  estão os alunos do
ensino médio das escolas
públicas paul istas,  público-alvo
de duas iniciat ivas em parceria
com a Secretaria Estadual de
Educação de São Paulo.
 
Desde o início e até os dias de
hoje,  são valores intr ínsecos da
FUVEST a excelência,  a
transparência e a inovação,
ref let idos no reconhecimento da
sociedade paulista e brasi leira.
 
Orientados por uma diretoria
executiva e por um conselho
curador provenientes do
qualif icado quadro docente da
USP, o objetivo da fundação é
incentivar e conduzir  as centenas
de milhares de pessoas que a
veem, anualmente,  como uma
etapa das suas vidas à conquista
de crescimento pessoal  e
profissional  através da
educação.

A FUVEST
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PROCESSOS SELETIVOS
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Processo seletivo para
ingresso na graduação
da USP
Tem duas fases: prova
objetiva (1ª fase) e
provas dissertativas (2ª
fase)
Baseado nos conteúdos
do Ensino Médio
Tem modalidades
diferentes de ingresso
(AC, EP e PPI)
Ocorre no 2º semestre 

Forma de ingresso na
graduação da USP
implementada em 2019
Tem apenas uma fase:
análise de
documentação
comprobatória
Tem como critério a
premiação de alunos em
competições do
conhecimento nacionais
e internacionais
(olimpíadas)
Ocorre no 2º semestre

Forma de ingresso na
graduação da USP para
alunos que já estejam
cursando a graduação em
outras instituições
Tem duas etapas: pré-
seleção (FUVEST) e
seleção (unidades da USP)
A Pré-seleção é baseada
nas áreas do
conhecimento:
humanidades, biológicas
e exatas
Ocorre no 1º semestre

Competição USP de
Conhecimentos voltada
para alunos de escolas
públicas paulistas
(parceria com a SEE/SP)
Tem duas fases para cada
ano do Ensino Médio:
virtual e presencial (em
cada escola) 
Premia os alunos mais
bem colocados, as
escolas destaque e os
professores
incentivadores
Ocorre no 1º semestre

Projeto em parceria
com a SEE/SP, fornece
cursos online de
formação
complementar para
estudantes da rede
estadual paulista de
ensino
Busca fortalecer a
conexão dos estudantes
com o Ensino Superior
Em 2019, foram seis
cursos desenvolvidos,
aplicados no 2º
semestre

Processo seletivo para
ingresso nos programas
de residência em área
profissional da saúde da
USP
Os residentes recebem
uma bolsa mensal do
Ministério da Saúde para
a carga horária de 60
horas/semana
Tem duas fases: provas
objetiva e dissertativa (1ª
fase) e Análise Curricular
(2ª fase)
Ocorre no 2º semestre

É parte do processo
seletivo para ingresso
na pós-graduação
(mestrado e doutorado)
na Faculdade de Direito
da USP
Com provas objetivas,
avalia o conhecimento
em línguas estrangeiras,
com opções para inglês,
francês, italiano e
alemão
Ocorre no final do 1º
semestre

É parte do processo
seletivo para ingresso
na pós-graduação
(mestrado e doutorado)
na Faculdade de Direito
da USP
Com provas
dissertativas vinculadas
à área do programa
pretendido pelo
candidato, avalia os
conhecimentos jurídicos
dele
Ocorre no início do 2º
semestre
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08

organizados, contemplando desde
o ensino público básico à pós-
graduação.

I N S C R I T O S

295.540

nos processos seletivos.

D E  C R E S C I M E N T O

59.7%

no número de inscritos
(comparando 2019 ao ano
anterior). 

As atividades desenvolvidas pela FUVEST
em 2019 geraram um impacto muito
maior na sociedade, demonstrado pelo
crescimento robusto do número de
participantes em nossos processos
seletivos.

N Ú M E R O  D E  I N S C R I T O S
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CALENDÁRIO DE 
ATIVIDADES

MAI

MAR

FEV

ABR

JAN
06   Vestibular 2019: 1º dia da 2ª fase
07   Vestibular 2019: 2º dia da 2ª fase
07 a 11   Residência 2019: Matrícula 2ª Chamada
09 a 11   Vestibular 2019: Provas de Habilidades Específicas (Artes Cênicas - ECA)
22   Residência 2019: Divulgação da 3ª Chamada
24   Vestibular 2019: Divulgação da 1ª Chamada
28 e 29   Vestibular 2019:  Matrícula da 1ª Chamada
28 a 01/02   Residência 2019: Matrícula da 3ª Chamada

01   Vestibular 2019: Divulgação da 2ª Chamada
04 e 05   Vestibular 2019: Matrícula da 2ª Chamada
08   Vestibular 2019: Divulgação da 3ª Chamada
11 e 12   Vestibular 2019: Matrícula da 3ª Chamada
15   Vestibular 2019: Divulgação da 4ª Chamada
18 e 19  Vestibular 2019: Matrícula da 4ª Chamada
22   Vestibular 2019: Divulgação da 5ª Chamada
25 e 26  Vestibular 2019: Matrícula da 5ª Chamada
27 e 28  Vestibular 2019: Matrícula  Presencial das 5 Chamadas
27 e 28  Vestibular 2019: Manifestação de Interesse em Lista de Espera

01   Vestibular 2019: 1ª Convocação da Lista de Espera
07 e 08   Vestibular 2019: Matrícula da 1ª Convocação da Lista de Espera
11   CUCo 2019: Início das Inscrições
11   Vestibular 2019: 2ª Convocação da Lista de Espera
12 e 13   Vestibular 2019: Matrícula da 2ª Convocação da Lista de Espera
15   Vestibular 2019: 3ª Convocação da Lista de Espera
15 e 18  Vestibular 2019: Matrícula da 3ª Convocação da Lista de Espera
20   Vestibular 2019: 4ª Convocação da Lista de Espera
20 e 21  Vestibular 2019: Matrícula da 4ª Convocação da Lista de Espera
25  Vestibular 2019: Matrícula Presencial das 4 Chamadas da Lista de Espera

08 a 26   Transferência 2019/2020: Período de Inscrições
12   CUCo 2019: Fim das Inscrições
22 a 26   CUCo 2019: Prova da 1ª Fase (online)
30   Transferência 2019/2020: Limite para pagamento da taxa de inscrição

02   Divulgação do Edital da Pós-Graduação em Direito
02 a 09  Proficiência 2020: Período de solicitação da redução da taxa de inscrição
10   Conhecimentos Jurídicos 2020: Divulgação da Bibliografia Específica
10   Transferência 2019/2020: Divulgação dos Locais de Prova
14   CUCo 2019: Divulgação dos Aprovados para 2ª Fase
14   Proficiência 2020: Divulgação das concessões de redução da taxa de inscrição
19   Transferência 2019/2020: Prova da Pré-Seleção
20 a 31  Proficiência 2020: Período de Inscrições
27 a 31  Conhecimentos Jurídicos 2020: Período de solicitação da redução da taxa de inscrição 
31  Transferência 2019/2020: Divulgação dos convocados para a 2ª etapa 

7



CALENDÁRIO DE 
ATIVIDADES

OUT

AGO

JUL

SET

JUN
06  CUCo 2019: Prova da 2ª Fase (presencial - nas escolas) 
10  Conhecimentos Jurídicos 2020: Divulgação das concessões de redução da taxa de inscrição 
10 e 11  Transferência 2019/2020: Entrega dos documentos nas unidades da USP (2ª etapa) 
17  Conhecimentos Jurídicos 2020: Início das Inscrições 
17  Proficiência 2020: Divulgação dos Locais de Prova
18  CUCo 2019: Divulgação dos Resultados
19  Vestibular 2020: Início do período de solicitação da redução da taxa de inscrição
24  CUCo 2019: Divulgação das Provas e Gabaritos da 2ª Fase
30  Proficiência 2020: Provas

01  Proficiência 2020: Divulgação dos Gabaritos das Provas 
05  Conhecimentos Jurídicos 2020: Fim das Inscrições 
11 a 17  Residência 2020: Período de solicitação da redução da taxa de inscrição 
12  Vestibular 2020: Fim do período de solicitação da redução da taxa de inscrição 
12  Proficiência 2020: Divulgação da Lista de Aprovados 
19  Conhecimentos Jurídicos 2020: Divulgação dos Locais de Prova 
22  Residência 2020: Divulgação das concessões de redução da taxa de inscrição 
22  Residência 2020: Início das Inscrições 
28  Conhecimentos Jurídicos 2020: Provas
29  Conhecimentos Jurídicos 2020: Divulgação dos enunciados das provas 

01  Vestibular 2020: Divulgação do Manual do Candidato
07  Residência 2020: Fim das Inscrições
09  Residência 2020: Limite para pagamento da taxa de inscrição
12  Vestibular 2020: Divulgação das concessões de redução da taxa de inscrição
12  Vestibular 2020: Início das Inscrições
20  Residência 2020: Divulgação da Lista de Inscritos e dos Locais de Prova
23 a 30  USP Educa SP: Período de Inscrições

01  Residência 2020: Provas da 1ª Fase
02  Residência 2020: Divulgação dos Gabaritos (P1) e dos Enunciados (P2)
09  Conhecimentos Jurídicos 2020: Divulgação das Notas Finais, Imagens das Provas e dos             
Espelhos de Correção

20  Vestibular 2020: Fim das Inscrições
24  Vestibular 2020: Limite para o pagamento da taxa de inscrição

07  Conhecimentos Jurídicos 2020: Divulgação da Lista de Aprovados
07  Residência 2020: Divulgação dos Aprovados para a 2ª Fase
09 a 21  Residência 2020: Período de inserção de documentos para Análise Curricular

26  Ingresso Via Competições do Conhecimento: Início das Inscrições

13  Ingresso via Competições do Conhecimento: Fim das Inscrições
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CALENDÁRIO DE 
ATIVIDADES

MAR

JAN

DEZ

FEV

NOV

2020

2020

2020

14  Vestibular 2020: Divulgação dos Locais de Prova
19  Residência 2020: Divulgação da Lista Classificatória Final (1ª Chamada)
24  Vestibular 2020: Prova da 1ª Fase
25  Vestibular 2020: Divulgação das Provas e Gabaritos da 1ª Fase

02 a 06  Residência 2020: Matrícula da 1ª Chamada
09  Vestibular 2020: Divulgação da Lista de Convocados para a 2ª Fase
17  Residência 2020: Divulgação da 2ª Chamada
17  Vestibular 2020: Provas de Habilidades Específicas (Artes Visuais - ECA)
13 e 17 a 20  Vestibular 2020: Provas de Habilidades Específicas (Música - ECA)
17 a 21  Vestibular 2020: Provas de Habilidades Específicas (Música - FFCLRP)

05  Vestibular 2020: Provas da 2ª Fase (1º dia: Português e Redação)
06  Vestibular 2020: Provas da 2ª Fase (2º dia: Disciplinas Específicas de acordo com a carreira)
06 a 10  Residência 2020: Matrícula da 2ª Chamada

24  Vestibular 2020: Divulgação da Lista de Aprovados (1ª Chamada)
25 a 28  Vestibular 2020: Matrícula da 1ª Chamada

31  Vestibular 2020: Divulgação da 2ª Chamada

03 e 04  Vestibular 2020: Matrícula da 2ª Chamada
06  Vestibular 2020: Divulgação dos resultados dos treineiros
07  Vestibular 2020: Divulgação da 3ª Chamada
10 e 11  Vestibular 2020: Matrícula da 3ª Chamada
10 a 12  Vestibular 2020: Manifestação de Interesse em Lista de Espera
18 e 19  Vestibular 2020: Matrícula Presencial das 3 Chamadas
26  Vestibular 2020: Início das convocações da Lista de Espera

06  Vestibular 2020: Fim das convocações da Lista de Espera
10 e 11  Vestibular 2020: Matrícula Presencial dos convocados da Lista de Espera

08 a 10  Vestibular 2020: Provas de Habilidades Específicas (Artes Cênicas - ECA)

21  Residência 2020: Divulgação da 3ª Chamada

27 a 31  Residência 2020: Matrícula da 3ª Chamada

20 e 21  Ingresso via Competições do Conhecimento: Matrícula (etapa virtual)

9



5964 2082 1171
EPAC PPI

8317 vagas

O Vestibular é o principal processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação da USP.
Com edições anuais, ele é organizado em duas fases, que cobram conhecimentos gerais
obtidos no Ensino Médio brasileiro. No momento da inscrição, os candidatos puderam
optar por uma carreira, concorrendo somente com outros candidatos que optaram pela
mesma carreira. Dentro desta, o candidato também pôde fazer até quatro opções de
cursos, desde que a carreira contemplasse mais de um curso, em ordem decrescente de
preferência. 
 
Além das carreiras e cursos, os candidatos também fizeram a escolha por uma modalidade
de ingresso, concorrendo somente com os candidatos que optaram pela mesma
modalidade de ingresso dentro daquela carreira. As modalidades de ingresso foram três:

VESTIBULAR 2020 10

AC EP PPI
Voltada a todos os candidatos
que já haviam concluído ou
estavam em vias de concluir o
Ensino Médio

Voltada a todos os candidatos
que já haviam concluído ou
estavam em vias de concluir o
Ensino Médio em Escolas
Públicas brasileiras

Voltada a todos os candidatos
que já haviam concluído ou
estavam em vias de concluir o
Ensino Médio em Escolas
Públicas brasileiras e tenham se
autodeclarado Pretos, Pardos
ou Indígenas

No Vestibular 2020 (realizado entre 2019 e 2020 para ingresso em 2020), foram
disponibilizadas 8.317 vagas, sendo:

Nesta edição do exame, foram, ao todo, 129.148 candidatos inscritos. Este número
representa um aumento de 1,07% em relação ao exame anterior, correspondente à soma
de 1.362 candidatos. Na média geral, foram 15,53 candidatos concorrendo a cada vaga
disponível. 
 
A carreira com maior número de vagas foi Engenharia na Escola Politécnica, no total de 783
vagas, e as mais concorridas foram Medicina (São Paulo), com 129,46 candidatos por vaga,
Medicina (Bauru), com 124,21 candidatos por vaga, e Medicina (Ribeirão Preto), com 89,04
candidatos por vaga. 



Na Primeira Fase, realizada no dia 24/11/2019, os candidatos responderam a uma prova
objetiva contendo 90 questões com cinco alternativas cada, sendo apenas uma delas a
correta. A prova, igual para todos os candidatos e com duração máxima de 05 (cinco)
horas, foi realizada em 88 escolas localizadas em 10 municípios da Região Metropolitana
de São Paulo e 24 municípios no interior e litoral do estado. A quantidade mínima de
acertos para evitar a desclassificação foi igual a 30% do total de pontos possíveis na prova,
ou seja, os candidatos deveriam pontuar em, pelo menos, 27 questões.
 
A Segunda Fase, realizada nos dias 05 e 06/01/2020, foi aplicada a todos os candidatos
mais bem colocados em cada carreira em número correspondente a 4 (quatro) por vaga
(mais os empates na última colocação). No primeiro dia, todos os candidatos tiveram que
responder à prova dissertativa de português e elaborar uma redação, independente da
carreira escolhida; já no segundo dia, os candidatos responderam às provas dissertativas
das disciplinas específicas, a depender da carreira optada. Tanto no primeiro quanto no
segundo dia, os candidatos tiveram 4 (quatro) horas para realizar as provas. A Segunda
Fase foi realizada em 31 escolas localizadas em 4 municípios da Região Metropolitana de
São Paulo e 15 municípios no interior e litoral do estado. 
 
As taxas de abstenção ficaram em 7,9% na Primeira Fase, 6,9% no 1º dia da Segunda Fase e
7,5% no 2º dia da Segunda Fase, sendo todas inferiores às registradas no exame anterior. 

VESTIBULAR 2020 11

As provas contemplaram questões focadas nas disciplinas do núcleo comum obrigatório
do Ensino Médio (Português, Matemática, História, Geografia, Biologia, Física, Química e
Inglês), além das interdisciplinares, cuja resolução envolvia mais de uma disciplina. As
carreiras de Artes Visuais (Carreira 125), Artes Cênicas (Carreira 115), Música - ECA (Carreira
245) e Música - Ribeirão Preto (Carreira 250) tiveram, também, como parte da 2ª fase,
provas de Habilidades Específicas, onde cada candidato deveria demonstrar um repertório
de conhecimentos e habilidades próprios das carreiras pretendidas.

As duas fases contaram com sistemas de segurança de última
geração, mostrando que a FUVEST preza sempre pela
confiabilidade e pela lisura em todo o processo seletivo. Um dos
sistemas adotados foi o reconhecimento facial, que comparou as
fotos inseridas pelos candidatos no momento da inscrição com as
fotos de cada um deles tiradas nos dias das provas e nos dias da
matrícula presencial. Isso serviu para garantir que a pessoa que
efetivamente participou das provas foi a mesma que efetuou a
matrícula. Em todas essas fases, a FUVEST utilizou tablets próprios
para a coleta das fotos e um sistema inteligente de comparação
de imagens.  

Outra inovação foi a impressão colorida das provas, feita pela
primeira vez no vestibular para a USP. Essa inovação foi
fundamental para aumentar a segurança e a certeza na
interpretação de imagens e gráficos pelos candidatos. 
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Relação de Candidatos/Vaga
Área de Humanidades
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Relação de Candidatos/Vaga
Área de Biológicas
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Relação de Candidatos/Vaga
Área de Exatas



Em 2019, a USP possibilitou mais uma forma de ingresso em seus cursos de graduação: via
Competições do Conhecimento. Para este processo seletivo foram criadas 113 novas
vagas pela universidade. A forma de seleção foi baseada na participação e premiação dos
estudantes em competições do conhecimento ("olimpíadas") nacionais e
internacionais.  Esta forma de ingresso teve, ao todo, 1.498 inscritos, que fizeram a
inscrição entre os dias 26 de agosto e 13 de setembro de 2019, anexando, no sistema da
FUVEST, a documentação comprobatória referente às olimpíadas em que cada um
participou e/ou foi premiado.
 
As competições aceitas para pontuação foram:

A pontuação baseou-se numa hierarquia em que a somatória de pontos cedida aos
candidatos dependia do grau de sucesso obtido na sua participação em cada tipo de
olimpíada:

INGRESSO VIA COMPETIÇÕES DO CONHECIMENTO 15



19 (dezenove) unidades da USP ofereceram vagas para esta modalidade de ingresso,
distribuídas em 60 (sessenta) cursos:

INGRESSO VIA COMPETIÇÕES DO CONHECIMENTO 16



O processo de Transferência Externa é o que oferece vagas para ingresso nos cursos de
graduação da universidade àqueles que já estejam cursando o ensino superior em outras
instituições de ensino. As vagas disponibilizadas por cada unidade de ensino da USP são
remanescentes e referentes, sobretudo, à evasão de alunos aprovados nos processos
seletivos de ingresso regular (Vestibular, Competições do Conhecimento e SiSU - este de
responsabilidade exclusiva da própria universidade). Ocorre anualmente, sempre no
primeiro semestre, para ingresso no segundo semestre do mesmo ano ou no primeiro
semestre do ano seguinte e é realizado em duas etapas.
 
A primeira etapa, chamada de Pré-Seleção, organizada pela FUVEST, foi um exame
objetivo com 80 (oitenta) questões contendo cinco alternativas cada, onde somente uma
delas é a correta. Nesta primeira etapa, os candidatos foram divididos nas três grandes
áreas do conhecimento, a depender do curso pretendido, e fizeram as provas de acordo
com essas áreas.

TRANSFERÊNCIA EXTERNA 2019/2020 17

Em 2019, 1.573 candidatos concorreram às 699 vagas em 90 (noventa) cursos de
graduação, sediados em 29 (vinte e nove) unidades da universidade. 

HUMANIDADES BIOLÓGICAS EXATAS

34 de Língua Portuguesa
 

12 de Língua Inglesa
 

34 de Cultura Contemporânea

80 questões: 80 questões:

24 de Língua Portuguesa
 

12 de Língua Inglesa
 

22 de Bioquímica
 

22 de Genética

80 questões:

24 de Língua Portuguesa
 

12 de Língua Inglesa
 

22 de Matemática
 

22 de Física

A segunda etapa, de responsabilidade de cada uma das unidades de ensino da USP que
disponibilizou vagas para o processo seletivo, foi realizada somente com os candidatos
aprovados na Pré-Seleção. Nela, a unidade pôde, por exemplo, ter como critério de seleção
a análise do histórico escolar do candidato ou aplicar uma prova específica com
conhecimentos já adquiridos no ensino superior. Cada unidade lançou um edital próprio
contendo os seus critérios de seleção. 
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Pré-Seleção - Notas de Corte
Área de Humanidades
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Pré-Seleção - Notas de Corte
Área de Biológicas
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Pré-Seleção - Notas de Corte
Área de Exatas



A CUCo (Competição USP de Conhecimentos) é um projeto da USP em parceria com a
Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e com a FUVEST, integrando o programa
Vem pra USP!. Este programa tem como metas a valorização dos estudantes das escolas
públicas estaduais e a criação de ações que tragam benefícios às escolas, aos seus alunos e
à USP. Já a CUCo, como o próprio nome explicita, é uma competição entre os estudantes
do ensino médio, em que são premiados os alunos mais bem colocados, os professores
incentivadores e as escolas que foram destaque de acordo com seus índices de
participação. Ela tem por objetivo incentivar os estudantes da rede pública de ensino
paulista a ingressar nos cursos de graduação da USP e, ao mesmo tempo, estimulá-los a
melhorar o desempenho nas disciplinas que compõem o conteúdo programático dos
processos seletivos de acesso ao ensino superior. 
 
Atendendo a esses objetivos, puderam participar da competição todos os estudantes que
estavam cursando o Ensino Médio em escolas públicas paulistas (da rede estadual de
ensino, ETECs, escolas de aplicação, escolas municipais, escolas federais, etc.).
 
No total, foram  139.577 inscritos. Este número representa um aumento de 192% no
número de inscritos em comparação com a edição de 2018.  Os participantes vieram de
3.619 escolas diferentes. 
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Cada um dos anos do Ensino Médio teve uma prova especialmente desenvolvida de acordo
com os conteúdos próprios de cada nível de ensino, baseados no currículo comum.
 
Na Primeira Fase, os estudantes tiveram que responder, de maneira virtual (online), uma
prova com 18 (dezoito) questões objetivas sobre conhecimentos gerais, ciências,
matemática e língua portuguesa. Foi dado um período de 05 (cinco) dias para iniciar a
prova, que deveria ser terminada após, no máximo, uma hora a contar do seu início. A
divulgação da lista de convocados para a segunda fase foi feita no dia 14 de maio de 2019.
 
Já na Segunda Fase, a prova, também objetiva e contendo, dessa vez, 50 (cinquenta)
questões, foi realizada presencialmente na escola e no período em que o aluno estuda. O
resultado final foi divulgado no dia 18 de junho de 2019. 

7.182 estudantes premiados
sendo 2.910 com a isenção total da taxa de inscrição do Vestibular

2020, já que estavam cursando o último ano do Ensino Médio
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05 escolas estaduais e 05 ETECs premiadas
com recursos para as escolas (E.E) e para os grêmios (ETECs)



O programa USP Educa SP é uma parceria entre a FUVEST, a USP e a Secretaria Estadual de
Educação de São Paulo (SEE/SP) e tem como objetivo contribuir com a formação de
estudantes do Ensino Médio por meio da oferta de cursos de formação complementar,
fortalecendo a conexão desses estudantes com o ensino superior. Seus público-alvo são os
estudantes do Ensino Médio das escolas públicas da rede estadual paulista de ensino,
vinculadas à SEE/SP.
 
O primeiro módulo foi realizado em novembro de 2019 e teve um total de 17.074
inscritos, vindos de 2.602 escolas diferentes, localizadas em 528 cidades do estado. As
inscrições ocorreram durante 10 (dez) dias (21/08 a 30/08/2019) e foram realizadas através
do site da FUVEST.
 
Os cursos foram realizados através da plataforma Moodle de ensino, vinculada à Extensão
Universitária da USP, e ficou disponível aos estudantes durante as 24 (vinte e quatro) horas
do dia, em todos os dias (incluindo finais de semana). Com duração de 40 (quarenta) horas,
distribuídas em 20 (vinte) tópicos, os cursos ficaram disponíveis por 40 (quarenta) dias, a
contar da data de início. 
 
Os participantes foram avaliados por acesso à plataforma, aos cursos e às aulas
(frequência) e também por nota. Ao final, ficaram aprovados neste primeiro módulo
aqueles que acessaram pelo menos 75% do conteúdo disponibilizado e tiveram nota final
igual ou superior a 5,0 (cinco). Ao todo, 3.245 alunos foram aprovados e receberam os
certificados.
 
Neste primeiro módulo, foram oferecidos 06 (seis) cursos:
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Os programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde da
Universidade de São Paulo (USP) constituem modalidades de ensino de pós-
graduação lato sensu destinada a profissionais recém formados na área da saúde, sob a
forma de curso de especialização caracterizado por ensino em serviço, com carga horária
de 60 (sessenta) horas semanais, incluindo plantão, e duração de 2 (dois) ou 3 (três) anos
(Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.077, de 12/01/2009).
 
Tais programas têm como finalidade a formação profissional como orientação para o
processo de cuidador, focado na concepção de promoção de saúde, prevenção de doenças
ou agravos, recuperação e reabilitação da saúde segundo as necessidades dos seres
humanos, tendo em vista os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), o direito à saúde
e cidadania.
 
Ressalta-se que a criação do Programa de Especialização na modalidade de Residência em
Saúde, busca responder à política governamental, bem como possibilitar um movimento
institucional de transformação, pautado no pressuposto da aprendizagem significativa,
com reflexão cotidiana da prática, sobretudo da multiprofissional.
 
Os programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde da
Universidade de São Paulo são regulados pelas normas dos Ministérios da Educação e da
Saúde, da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional (CNRMS) e, no âmbito da
USP, da Comissão de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde
(COREMU), do Conselho de Cultura e Extensão Universitária (CoCEx), das Comissões de
Cultura e Extensão (CCEx) das unidades às quais cada programa é vinculado e pelo
regimento de cada programa.
 
O processo seletivo para preenchimento das vagas de residência na USP, cujo início dos
programas foi em março de 2020, ofereceu 222 vagas em 13 (treze) profissões vinculadas
a 28 (vinte e oito) programas: Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Física e
Física Médica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia,
Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional. Ao todo, este processo seletivo teve 3.187
candidatos inscritos. 
 
A seleção ocorreu em duas etapas, sendo que, como fator inovador, teve sua primeira fase
realizada em um único dia, com a aplicação da P1 e da P2, nas cidades de Bauru,
Pirassununga, Ribeirão Preto e São Paulo. 



A P1 foi constituída de uma prova objetiva contendo 40 (quarenta) questões com cinco
alternativas cada, sendo apenas uma delas a correta. Esta prova contou com 08 (oito)
questões de conhecimentos gerais em saúde, 07 (sete) questões de interpretação de textos
da área da saúde e 25 (vinte e cinco) de conhecimentos específicos relacionados às
profissões.   Já a P2 foi uma prova dissertativa contendo um estudo de caso vinculado às
profissões e, em uma situação específica, ao programa. Foram classificados para a segunda
fase os candidatos mais bem colocados em número igual a 04 (quatro) por programa e
profissão (mais os empates na última colocação).
 
A Segunda Fase foi composta de uma Análise Curricular (AC). Nela, os candidatos tiveram
um prazo para inserir, no sistema da FUVEST, documentos comprobatórios de atividades
realizadas durante a graduação. Cada atividade desenvolvida teve uma pontuação própria
de acordo com a sua categoria, e cada categoria teve um um limite máximo de pontuação,
fazendo com que esta etapa do processo seletivo compreendesse uma nota máxima igual
a 10,0 (dez). 
 
A primeira fase, onde a P1 teve peso 1 e a P2 teve peso 2, representou 80% da nota final do
candidato, enquanto que a segunda fase, constituída pela AC, representou 20%. 
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O exame de Proficiência em Línguas Estrangeiras faz parte do processo seletivo para
ingresso no programa de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) da Faculdade
de Direito da USP. Como as carreiras acadêmicas demandam alto grau de leitura de textos
e comunicação com os pares, inclusive internacionais, o conhecimento em línguas
estrangeiras é necessário para auxiliar durante a pesquisa e nos diálogos que, por ventura,
possam surgir. Para o mestrado, exige-se que o candidato tenha o conhecimento de mais
uma língua adicional, além do português, que é nossa língua nativa. O doutorado, por
outro lado, exige que o candidato tenha conhecimento em duas línguas além do
português:  uma que, normalmente, é habilitada para o mestrado e uma outra diferente
desta. 
 
A FUVEST ofereceu provas para quatro idiomas: alemão, francês, inglês e italiano. No
exame feito em 2019, os candidatos poderiam se inscrever nas provas de até três línguas.
Cada prova teve duração máxima de 02 (duas) horas e todas elas foram realizadas no dia
30 de junho de 2019, com as provas de inglês sendo aplicadas no período da manhã
(09h00) e as provas de alemão, francês e italiano aplicadas no período da tarde (12h30). 
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O exame de Conhecimentos Jurídicos também faz parte do processo seletivo para ingresso
no programa de pós-graduação stricto sensu da Faculdade de Direito da USP, compondo a
Fase Inicial.
 A Faculdade de Direito da USP, popularmente

conhecida como Faculdade de Direito do Largo
São Francisco, é um dos mais importantes
centros universitários no ensino de ciências
jurídicas do país. Fundada em 1827, teve como
objetivo a formação de um corpo de juristas
para o Brasil recém-independente já que, até
então, "as leis" eram estudadas somente na
Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra, em Portugal. Ao longo dos anos, essa
instituição passou a fazer parte dos mais
diversos episódios da história nacional, seja por
meio dos seus acadêmicos e egressos, mas
também como palco de manifestações das
mais diversas.

Esse legado de excelência está expresso na procura cada vez maior por seu programa de
mestrado e doutorado e pela variedade de áreas de pesquisa - são 10 (dez) áreas de
concentração e 21 (vinte e uma) subáreas.
 
Neste exame, foram avaliadas as competências técnicas dos candidatos na área jurídica,
com conhecimentos obtidos durante a graduação. Cada área e subárea do programa teve
uma prova específica, de modelo dissertativo, que versou sobre a referida área e subárea. 
 
Para as provas realizadas em 2019, cujo ingresso nos programas se deu no início de 2020
ou se dará no início do segundo semestre de 2020, foram, ao todo,  1.770 candidatos
inscritos. As provas foram aplicadas em São Paulo, em escolas localizadas na Cidade
Universitária - Butantã, no dia 28 de julho de 2019 e com duração máxima de 2h30 (duas
horas e trinta minutos).

Hoje, considerada uma das mais tradicionais instituições de ensino superior, pôde formar
inúmeros membros dos quadros políticos do país, representados por mais de uma dezena
de presidentes da república, e uma infinidade de ministros de tribunais superiores,
sobretudo do Supremo Tribunal Federal, instância máxima do Poder Judiciário nacional. 
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As vagas preliminares foram divulgadas pela Faculdade de Direito no dia 26 de julho de
2019. O quadro abaixo consta a relação de vagas divulgadas nessa data, sem que inclua o
número de vagas remanescentes que, por ventura, ainda estejam em vias de serem
divulgadas e readequadas.


