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PÁG. 04 A FUVEST E A USP

A FUVEST E
A USP

A Fundação Universitária para o
Vestibular (FUVEST) é uma entidade de
direito privado sem fins lucrativos, com
autonomia financeira, administrativa e
patrimonial.

Fundada em 1976, a FUVEST tem por missão, conforme determina o seu Estatuto Social,
"cuidar dos meios necessários para a realização do Concurso Vestibular". Obedecendo
às diretrizes do Conselho de Graduação da USP, pôde realizar, anualmente, seus
exames de ingresso, tanto para a graduação quanto para a pós-graduação, tornando-
se referência nacional e internacional.
Hoje, a FUVEST é considerada uma das instituições mais confiáveis e competentes no
que se propõe a fazer: selecionar os melhores alunos para a principal universidade
brasileira. Isso possibilita, também, que a USP seja cada vez mais heterogênea, plural e
tenha excelência nos três pilares que regem a educação superior, quais sejam, o
ENSINO, a PESQUISA e a EXTENSÃO.

45
anos de história

cumprindo a sua missão de
organizar o maior vestibular do

país

197.779
inscritos

nos processos seletivos
organizados pela FUVEST em

2020
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OS NÚMEROS DA FUVEST EM 2020

Apesar de todos os percalços causados pela pandemia de COVID-19, a maioria dos 
exames organizados pela FUVEST apresentou aumento nos números de inscritos. Isso se deve 
à confiança que a FUVEST proporciona e à certeza de que não serão medidos esforços para 
que os concursos tenham êxito total, seguindo sempre os princípios da impessoalidade, 
isonomia, da publicidade,  transparência e da eficiência.

2018 2019 2020
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O NÚMERO DE
INSCRITOS NO
VESTIBULAR
CRESCEU
Neste ano, o número de inscritos
no vestibular teve crescimento
em comparação a 2019 e a

2018.
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A
PANDEMIA

Os desafios e esperança de superação.

Desde o final de 2019, o coronavírus vem se instalando na sociedade. Primeiro a partir
da Ásia, passando pela Europa e chegando, finalmente, à América, ao Brasil e ao
restante do mundo. Inúmeros foram os desafios experimentados por toda uma
população, desafios estes que vieram a somar-se a tantos outros pelos quais passamos.
A pandemia chegou de maneira avassaladora, subtraindo muitas pessoas do nosso
convívio e deixando muitas outras com sequelas de gravidades e períodos ainda
indeterminados. A ciência teve que se desdobrar para propor novos caminhos. Os
atuantes na área da saúde tiveram que desenvolver outros métodos de tratamento. As
pessoas tiveram que se reinventar. 

A FUVEST não ficou alheia a essa emergência global e, aos poucos, também foi se
adaptando aos novos paradigmas, seguindo sempre as orientações técnicas da
Organização Mundial da Saúde (OMS), das autoridades públicas sanitárias e de uma
assessoria médica contratada especialmente para os apoiar. Logo no início, todos os
seus funcionários, terceirizados e colaboradores externos adotaram o trabalho remoto
em tempo integral ou no maior tempo possível. A seguir, refizeram o calendário das
provas, adiando todos os exames que seriam feitos presencialmente. Dois deles, aliás,
foram realizados de maneira online, pela primeira vez na história da fundação. Foram
adquiridos milhares de máscaras cirúrgicas e PFF2/N95, frascos de álcool em gel,
lenços umedecidos com álcool e luvas cirúrgicas, que foram distribuídos aos
colaboradores e candidatos para a aplicação das provas presenciais, especialmente o
vestibular, o maior exame organizado pela FUVEST. A coordenação operacional atuou
firmemente para que houvesse o distanciamento de, pelo menos, 1,5 metro entre todos
os candidatos. Os portões dos locais de prova foram abertos com antecedência para
evitar aglomeração na entrada dos concorrentes. Vários banners e cartazes foram
distribuídos no interior e no exterior das escolas a fim de instruir as pessoas sobre as
medidas de combate ao coronavírus. Foi determinada a obrigatoriedade do uso de
máscara por todas as pessoas - candidatos e colaboradores - em todo o tempo dentro
dos locais de prova, bem como o impedimento da alimentação sólida dentro das salas
de aplicação. 

Tudo isso foi feito para garantir a proteção de todas as pessoas envolvidas nos exames,
tornando as medidas adotadas pela FUVEST o padrão de segurança sanitária para a
aplicação de concursos no Estado de São Paulo. Não há como negar que passamos por
tempos muito difíceis, mas é possível crer, com esperança, que superaremos essas
adversidades com a união intransigente entre a ciência e a sociedade. A FUVEST fez e
continuará fazendo a sua parte.  

das vagas oferecidas
d d d



JANEIRO

05 - Vestibular 2020: Prova do 1ª dia da 2ª Fase.

06 - Vestibular 2020: Prova do 2º dia da 2ª
Fase.

06 - Residência 2020: Início da Matrícula dos
convocados em 2ª Chamada.

08 - Vestibular 2020: Início das Provas de    
 Habilidades Específicas de Artes Cênicas.

10 - Vestibular 2020: Término das Provas de
Habilidades Específicas de Artes Cênicas.

10 - Residência 2020: Término da Matrícula dos
convocados em 2ª Chamada.

21 - Residência 2020: Divulgação da 3ª
Chamada para Matrícula.

24 - Vestibular 2020: Divulgação da 1ª Chamada
para Matrícula.

25 - Vestibular 2020: Início da Matrícula (etapa
virtual) dos convocados em 1ª Chamada.

27 - Residência 2020: Início da Matrícula dos
convocados em 3ª Chamada.

28 - Vestibular 2020: Término da Matrícula
(etapa virtual) dos convocados em 1ª Chamada.

31 - Vestibular 2020: Divulgação da 2ª Chamada
para Matrícula.

31 - Residência 2020: Término da Matrícula dos
convocados em 3ª Chamada. 
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FEVEREIRO

03 - Vestibular 2020: Início da Matrícula (etapa
virtual) dos convocados em 2ª Chamada.

04 - Vestibular 2020: Término da Matrícula
(etapa virtual) dos convocados em 2ª Chamada.

06 - Vestibular 2020: Divulgação dos Resultados
dos Treineiros



07 - Vestibular 2020: Divulgação da 3ª
Chamada para Matrícula.

10 - Vestibular 2020: Início da Matrícula dos
convocados em 3ª Chamada.

10 - Vestibular 2020: Início da manifestação de
interesse em Lista de Espera.

11 - Vestibular 2020: Término da Matrícula dos
convocados em 3ª Chamada.

12 - Vestibular 2020: Término da manifestação
de interesse em Lista de Espera.

18 - Vestibular 2020: Início da Matrícula
Presencial dos convocados nas 3 primeiras
Chamadas.

19 - Vestibular 2020: Término da Matrícula
Presencial dos convocados nas 3 primeiras
chamadas.

26 - Vestibular 2020: Início da convocação da
Lista de Espera.

PÁG. 08 CALENDÁRIO

MARÇO

06 - Vestibular 2020: Término da convocação da
Lista de Espera.

09 - CUCo 2020: Início das Inscrições.

10 - Vestibular 2020: Início da Matrícula
Presencial dos convocados da Lista de Espera.

11 - Vestibular 2020: Término da Matrícula
Presencial dos convocados da Lista de Espera.

14 - Residência 2021: Publicação do Edital no
Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE/SP).

30 - Transferência 2020/2021: Divulgação do
Manual do Candidato.

30 - Transferência 2020/2021: Início das
solicitações de redução da taxa de inscrição.

ABRIL

03 - Transferência 2020/2021: Término das
solicitações de redução da taxa de inscrição.



JUNHO

04 - Residência 2021: Término das solicitações
de redução da taxa de inscrição.

05 - Direito 2021: Término das Inscrições.

09 - Direito 2021: Data-limite para pagamento
da taxa de inscrição.

12 - Direito 2021: Reabertura das Inscrições.

15 - Residência 2021: Divulgação dos resultados
da redução da taxa de inscrição. 
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MAIO

04 - Direito 2021: Início das solicitações de
redução da taxa de inscrição.

05 - Transferência 2020/2021: Término das
Inscrições.

11 - Direito 2021: Término das solicitações de
redução da taxa de inscrição.

14 - Direito 2021: Divulgação dos resultados da
redução da taxa de inscrição.

14 - Direito 2021: Início dos questionamentos aos
resultados da redução da taxa de inscrição.

15 - Direito 2021: Término dos questionamentos
aos resultados da redução da taxa de inscrição.

18 - Direito 2021: Início das Inscrições.

25 - Direito 2021: Divulgação da Listagem
Bibliográfica para 2ª Fase.

25 - Residência 2021: Início das solicitações de
redução da taxa de inscrição.

06 - Transferência 2020/2021: Início das
Inscrições.

08 - Transferência 2020/2021: Divulgação dos
resultados da redução da taxa de inscrição.

29 - Direito 2021: Publicação do Edital no Diário
Oficial do Estado de São Paulo (DOE/SP).



AGOSTO

02 - Direito 2021: Provas da 2ª Fase
(Conhecimentos Jurídicos).

03 - Direito 2021: Divulgação dos enunciados das
provas da 2ª Fase (Conhecimentos Jurídicos).

05 - Residência 2021: Término das Inscrições.

PÁG. 10 CALENDÁRIO

JULHO

06 - Direito 2021: Divulgação da lista de inscritos.

12 - Direito 2021: Provas da 1ª Fase (Proficiência
em Línguas).

13 - Direito 2021: Divulgação das provas e
gabaritos da 1ª Fase (Proficiência em Línguas).

13 - Direito 2021: Início dos questionamentos às
provas da 1ª Fase (Proficiência em Línguas).

15 - Direito 2021: Término dos questionamentos às
provas da 1ª Fase (Proficiência em Línguas).

20 - Direito 2021: Divulgação dos aprovados na 1ª
Fase (Proficiência em Línguas).

20 - Direito 2021: Início dos pagamentos da taxa
da 2ª Fase (Conhecimentos Jurídicos).

24 - CUCo 2020: Término das Inscrições.

24 - Direito 2021: Término dos pagamentos da
taxa da 2ª Fase (Conhecimentos Jurídicos).

24 - Direito 2021: Divulgação da lista de inscritos
na 2ª Fase (Conhecimentos Jurídicos).

15 - Vestibular 2021: Início das solicitações de
redução da taxa de inscrição.

16 - Residência 2021: Início das Inscrições.

18 - Direito 2021: Término das Inscrições [período
reaberto em 12/06].

19 - Direito 2021: Data-limite para pagamento da
taxa de inscrição.
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SETEMBRO

02 - Residência 2021: Término das Inscrições
[período reaberto em 17/08].

04 - Residência 2021: Data-limite para
pagamento da taxa de inscrição.

10 - CUCo 2020: Início do período para
realização das provas.

16 - Direito 2021: Reoferecimento das provas da
2ª Fase (Proficiência em Línguas) - Inglês e
Francês.

17 - Direito 2021: Início dos questionamentos às
provas do Reoferecimento da 2ª Fase
(Proficiência em Línguas) - Inglês e Francês.

17 - Residência 2021: Reabertura das Inscrições.

19 - Direito 2021: Término dos questionamentos
Pas provas do Reoferecimento da 2ª Fase
(Proficiência em Línguas) - Inglês e Francês.

20 - CUCo 2020: Término do período para
realização das provas.

21 - Direito 2021: Divulgação dos aprovados nas
provas do Reoferecimento da 2ª Fase
(Proficiência em Línguas) - Inglês e Francês.

21 - Direito 2021: Início dos pagamentos da taxa
do Reoferecimento da 1ª Fase (Proficiência em
Línguas) - Inglês e Francês.

23 - Direito 2021: Reaplicação da prova da 2ª
Fase para os candidatos ao mestrado da subárea
de Direito Civil.

24 - Vestibular 2021: Divulgação do Manual do
Candidato.

26 - Direito 2021: Divulgação da prova da
reaplicação da 2ª Fase para os candidatos ao
mestrado da subárea de Direito Civil.

26 - Direito 2021: Término dos pagamentos da
taxa do Reoferecimento da 1ª Fase (Proficiência
em Línguas - Inglês e Francês.

31 - Vestibular 2021: Início das Inscrições. 



NOVEMBRO

03 - Direito 2021: Término do período de
indicação do orientador e anexação do projeto
de pesquisa.

06 - Transferência 2020/2021: Divulgação dos
locais de prova.

10 - Residência 2021: Divulgação da lista de
inscritos e dos locais de prova da 1ª Fase.

PÁG. 12 CALENDÁRIO

OUTUBRO

05 - Direito 2021: Divulgação dos resultados das
análises dos recursos às provas da 2ª Fase
(Conhecimentos Jurídicos).

13 - Direito 2021: Divulgação dos aprovados na 2ª
Fase e habilitados para a 3ª Fase.

13 - Direito 2021: Divulgação do número de vagas
por grau e orientador.

14 - Vestibular 2021: Término das solicitações de
redução da taxa de inscrição.

20 - Direito 2021: Início do período de indicação
do orientador e anexação do projeto de
pesquisa.

23 - Vestibular 2021: Término das Inscrições.

27 - Vestibular 2021: Data-limite para
pagamento da taxa de inscrição.

14 - CUCo 2020: Divulgação do Resultado Final.

22 - Direito 2021: Divulgação das Notas Finais,
das provas respondidas pelos candidatos e dos
espelhos de correção da 2ª Fase (Conhecimentos
Jurídicos).

23 - Direito 2021: Início da interposição de
recursos às provas da 2ª Fase (Conhecimentos
Jurídicos).

24 - Direito 2021: Término da interposição de
recursos às provas da 2ª Fase (Conhecimentos
Jurídicos).
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DEZEMBRO

03 - Residência 2021: Divulgação dos resultados
dos questionamentos às provas da 1ª Fase (P1 e
P2).

04 - Direito 2021: Término da 3ª Fase (Seleção
pelos Orientadores).

06 - Transferência 2020/2021: Provas da 1ª
Etapa (Pré-Seleção).

06 - Transferência 2020/2021: Divulgação das
provas e gabaritos da 1ª Etapa (Pré-Seleção).

07 - Direito 2021: Início da Seleção pelos
Orientadores com vagas remanescentes.

11 - Direito 2021: Término da Seleção pelos
Orientadores com vagas remanescentes.

14 - Vestibular 2021: Divulgação dos locais de
prova da 1ª Fase.

17 - Direito 2021: Divulgação da lista de
selecionados.

18 - Transferência 2020/2021: Divulgação dos
convocados para a 2ª Etapa (Seleção).

10 - Residência 2021: Divulgação do resultado
das solicitações de atendimento especial na 1ª
Fase.

13 - Direito 2021: Divulgação dos critérios de
seleção por orientador.

16 - Direito 2021: Início da 3ª Fase (Seleção pelos
Orientadores).

22 - Residência 2021: Provas da 1ª Fase (P1 e P2).

23 - Residência 2021: Divulgação das provas e
gabaritos da P1 e das provas da P2.

23 - Residência 2021: Início dos questionamentos
às provas da 1ª Fase (P1 e P2).

27 - Vestibular 2021: Divulgação dos resultados
das solicitações de recursos específicos para as
provas.



FEVEREIRO/2021

01 - Vestibular 2021: Divulgação da lista de
convocados e dos locais de prova da 2ª Fase.

03 - Residência 2021: Término da Matrícula dos
convocados em 1ª Chamada.
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JANEIRO/2021

02 - Direito 2021: Término do período de
confirmação do interesse pela vaga.

04 - Residência 2021: Início do período de
inserção de documentos para a 2ª Fase (Análise
Curricular).

10 - Vestibular 2021: Prova da 1ª Fase.

11 - Transferência 2020/2021: Início da entrega
da documentação para a 2ª Etapa (Seleção) nas
unidades da USP.

13 - Transferência 2020/2021: Término da
entrega da documentação para a 2ª Etapa
(Seleção) nas unidades da USP.

15 - Residência 2021: Término do período de
inserção de documentos para a 2ª Fase (Análise
Curricular).

27 - Residência 2021: Divulgação da Lista
Classificatória Final (1ª Chamada para Matrícula).

28 - Residência 2021: Início da Matrícula dos
convocados em 1ª Chamada.

18 - Residência 2021: Divulgação dos candidatos
classificados para a 2ª Fase.

18 - Residência 2021: Início da interposição de
recursos à lista de classificados para a 2ª Fase.

20 - Residência 2021: Término da interposição de
recursos à lista de classificados para a 2ª Fase.

22 - Residência 2021: Divulgação dos resultados
dos recursos à lista de classificados para a 2ª
Fase.

23 - Direito 2021: Início do período de
confirmação do interesse pela vaga.
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MARÇO/2021

17 - Vestibular 2021: Divulgação da 1ª Chamada
para Matrícula.

17 - Vestibular 2021: Divulgação dos resultados
dos treineiros.

19 - Vestibular 2021: Início da Matrícula Virtual
dos convocados em 1ª Chamada.

23 - Vestibular 2021: Término da Matrícula
Virtual dos convocados em 1ª Chamada.

05 - Residência 2021: Divulgação da 2ª
Chamada para Matrícula.

08 - Residência 2021: Início da Matrícula dos
convocados em 2ª Chamada.

12 - Residência 2021: Término da Matrícula dos
convocados em 2ª Chamada.

19 - Residência 2021: Divulgação da 3ª Chamada
para Matrícula.

21 - Vestibular 2021: Prova do 1º dia da 2ª Fase.

22 - Vestibular 2021: Prova do 2º dia da 2ª Fase.

22 - Residência 2021: Início da Matrícula dos
convocados em 3ª Chamada.

23 - Vestibular 2021: Início das provas remotas
de Habilidades Específicas das carreiras de
Música (São Paulo e Ribeirão Preto).

23 - Vestibular 2021: Início das provas
presenciais de Habilidades Específicas da
carreira de Artes Cênicas.

26 - Residência 2021: Término da Matrícula dos
convocados em 3ª Chamada.

26 - Vestibular 2021: Término das provas
presenciais de Habilidades Específicas da
carreira de Artes Cênicas.

27 - Vestibular 2021: Término das provas remotas
de Habilidades Específicas das carreiras de
Música (São Paulo e Ribeirão Preto).
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ABRIL/2021

05 - Vestibular 2021: Divulgação da 3ª Chamada
para Matrícula.

05 - Vestibular 2021: Início da Matrícula Virtual
dos convocados em 3ª Chamada.

05 - Vestibular 2021: Início da manifestação de
interesse na Lista de Espera.

06 - Vestibular 2021: Término da Matrícula
Virtual dos convocados em 3ª Chamada.

07 - Vestibular 2021: Término da manifestação
de interesse na lista de espera.

12 a 14 - Vestibular 2021: Etapa virtual de
confirmação da matrícula para os convocados
nas 3 primeiras chamadas.

20 - Vestibular 2021: Divulgação da 1ª Chamada
para Matrícula da Lista de Espera.

20 a 22 - Vestibular 2021: Matrícula Virtual da 1ª
Chamada da Lista de Espera.

27 - Vestibular 2021: Divulgação da 2ª Chamada
para Matrícula da Lista de Espera.

27 e 28 - Vestibular 2021: Matrícula Virtual da 2ª
Chamada da Lista de Espera.

29 - Vestibular 2021: Divulgação da 2ª Chamada
para Matrícula.

29 e 30 - Vestibular 2021: Matrícula Virtual dos
convocados em 2ª Chamada.

MAIO/2021

03 - Vestibular 2021: Divulgação da 3ª Chamada
para Matrícula da Lista de Espera.

03 e 04 - Vestibular 2021: Matrícula Virtual da
3ª Chamada.

10 a 12 - Vestibular 2021: Etapa virtual de
confirmação da matrícula para os convocados da
Lista de Espera.
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VESTIBULAR
2021

O Vestibular é a principal forma de ingresso nos cursos de graduação da USP e o maior
exame aplicado pela FUVEST. Organizado em duas fases, em que a primeira é uma
prova objetiva e a segunda composta por duas provas dissertativas, versa sobre o
conteúdo obrigatório do Ensino Médio brasileiro.

Os candidatos, no momento da inscrição, devem escolher a carreira e os cursos com
as vagas pelas quais concorrerão. Devem optar, também, por uma das três
modalidades de ingresso, competindo apenas com os candidatos na referida
modalidade. No Vestibular 2021, 130.525 candidatos concorreram às 8.242 vagas.   

das vagas oferecidas
d d d

AC EP PPI

4.945 2.144 1.153

Modalidade Requisitos

AMPLA CONCORRÊNCIA
(AC)

Voltada para todos os candidatos que tenham concluído ou
estejam em vias de concluir o Ensino Médio, sem qualquer outro
pré-requisito

ESCOLA PÚBLICA
(EP)

PRETOS, PARDOS E
INDÍGENAS

(PPI)

Voltada para candidatos que cursaram (ou estejam cursando) o
Ensino Médio integralmente em Escolas Públicas brasileiras

O candidato deverá ter cursado (ou estar cursando)
integralmente o Ensino Médio em Escolas Públicas brasileiras e
se autodeclarar Preto, Pardo ou Indígena. Neste caso, são
levadas em consideração as características fenotípicas da
pessoa.

VAGAS POR MODALIDADE
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Em virtude da pandemia de COVID-19, as provas, que são feitas presencialmente, foram
adiadas. A 1ª Fase, que é realizada costumeiramente ao final de novembro, teve sua
data alterada para o dia 10 de janeiro de 2021. Já a 2ª Fase, que, normalmente, é feita
no início de janeiro, acabou sendo realizada nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2021.  

As provas da 1ª Fase foram realizadas presencialmente em 10 municípios da Região
Metropolitana de São Paulo e em 24 municípios do interior e do litoral do estado. Para
garantir o distanciamento social, os locais de prova passaram de 88 no Vestibular 2020
para 148 nesta edição - um salto de, portanto, cerca de 68%.

A FUVEST teve especial preocupação com os candidatos que, muitas vezes sem acesso
à educação regular em um ano marcado pelo ensino remoto, poderiam ter algum
contratempo maior ao fazer as provas. As bancas de elaboração trabalharam
incansavelmente para que houvesse uma diminuição da dificuldade das avaliações sem
que, com isso, houvesse qualquer prejuízo ao processo de seleção em si.

A aplicação das provas da 2ª Fase manteve o distanciamento social, com 33.315
candidatos aptos a realizarem-nas distribuídos em 51 escolas. No primeiro dia, os
candidatos presentes tiveram que responder às questões dissertativas de língua
portuguesa e elaborar uma redação cujo tema foi "O mundo contemporâneo está fora

da ordem?". Já no segundo dia, os candidatos responderam às 12 questões dissertativas
de duas ou três disciplinas, dependendo da carreira escolhida.

Compondo parte da 2ª Fase, as provas de Habilidades Específicas foram realizadas
pelos candidatos concorrentes às vagas nas carreiras de Música (São Paulo e Ribeirão
Preto) e de Artes Cênicas (São Paulo). Os candidatos da Música fizeram esta etapa
remotamente, com o envio de vídeos para serem julgados pelas bancas de avaliação.
De forma presencial, em pequenos grupos - dado, inclusive, o número limitado de
concorrentes aptos, os candidatos da carreira de Artes Cênicas (São Paulo) realizaram
suas provas de Habilidades. 

Na 1ª Fase, a taxa de abstenção ficou em 13,2%, representando 17.210 candidatos que
deixaram de fazer a prova. Ficaram ausentes, no primeiro dia da 2ª Fase, 2.563
candidatos e, no segundo dia, 2.788, correspondendo a taxas de abstenção de 7,69% e
de 8,36%, respectivamente. 

Ressalta-se que, após análise de nossa assessoria médica, amparada pelas informações
remetidas à FUVEST pelos envolvidos em nossos exames, não se constatou
contaminação cruzada por COVID-19 em qualquer uma das fases de aplicação do
Vestibular 2021. 

das vagas oferecidas
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AS PROVAS
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RELAÇÃO DE CANDIDATOS POR VAGA
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TRANSFERÊNCIA
EXTERNA

 2020/2021

A Transferência Externa é o processo seletivo para preenchimento das vagas nos cursos
de graduação em que podem concorrer todos aqueles que já estejam cursando o
Ensino Superior em outra instituição que não seja a USP. Neste processo, são
disponibilizadas as vagas remanescentes que não tenham sido preenchidas em
processos seletivos regulares (Vestibular, SiSU e Transferência Interna), bem como
oriundas de evasões no decorrer dos cursos.

 A Transferência Externa é organizada em duas etapas, sendo a primeira a Pré-Seleção,
prova objetiva aplicada pela FUVEST contendo 80 questões de múltipla escolha, e a
Seleção, organizada pelas próprias unidades da USP que estejam ofertando vagas.

Na etapa de Pré-Seleção, os candidatos devem optar por um dos cursos com vagas
disponíveis, o que, por sua vez, determina quais serão as disciplinas cobradas na prova.
Na etapa de Seleção, os candidatos devem satisfazer aos critérios determinados pelas
unidades que sediam os cursos pretendidos, entregando a documentação
comprobatória nas datas estipuladas.

d d d

Língua Portuguesa (34)
Língua Inglesa (12) 
Cultura Contemporânea (34) 

Humanas Biológicas Exatas
80 Questões: 80 Questões:

Língua Portuguesa (24)
Língua Inglesa (12)
Bioquímica (22) 
Genética (22)

80 Questões:

Língua Portuguesa (24)
Língua Inglesa (12)
Matemática (22) 
Física (22) 

Neste exame, foram disponibilizadas, no total, 614 vagas, sendo 88 para Humanas, 135
para Biológicas e 391 para Exatas. Se inscreveram para participar do processo seletivo
1.690 candidatos, cerca de 7,4% de incremento à última edição, que teve 1.573
inscritos.

A prova de Pré-Seleção ocorreu presencialmente no dia 06 de dezembro de 2020, nos
municípios de São Paulo, Piracicaba e Ribeirão Preto.
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CUCO
2020

A Competição USP de Conhecimentos (CUCo) é um desafio criado exclusivamente para
os estudantes do Ensino Médio da rede pública do Estado de São Paulo para incentivar
o ingresso nos cursos de graduação da USP e auxiliar a melhorar o desempenho nas
disciplinas que compõem o conteúdo programático dos processos seletivos de acesso
ao ensino superior. 
A CUCo faz parte do programa Vem pra USP!, que, por sua vez, é uma parceria da
Universidade de São Paulo (USP) com a Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo, com o apoio da FUVEST, para criar ações de valorização dos estudantes do
Ensino Médio das escolas públicas paulistas, com o objetivo de trazer benefícios às
escolas, aos seus alunos e à USP. Conhecer a universidade pública e facilitar o ingresso
é uma das principais metas do programa criado em 2017. 

d d d

15.327

17.248

25.595

390

 6.739
PESSOAS

PREMIADAS

do 1º ano

do 2º ano

do 3º ano

do 4º ano

58.560
INSCRITOS

Os participantes com melhor desempenho receberam benefícios, como certificados da
USP, concorreram a bolsas de pré-iniciação científica e bolsas Santander, entre outros.
Os que estiveram no 3º ano do Ensino Médio receberam a isenção da taxa de inscrição
do Vestibular 2021. Os professores e as escolas mais participativas também receberam
incentivos.
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RESIDÊNCIA
2021

A Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde é uma pós-
graduação lato sensu que confere o título de especialista aos seus egressos. Voltada
para o fortalecimento da saúde pública, especialmente através do Sistema Único de
Saúde (SUS), tem como premissa, sobretudo, o apoio ao atendimento primário.

Instituídas em 2009, através da Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.077, as
residências têm carga horária total de 5760 horas - ou 8640 horas, no caso de
programas com 03 anos de duração, sendo obrigatório o cumprimento de plantões que
totalizem 60 horas semanais entre atividades práticas, teóricas e teórico-práticas. Os
residentes recebem uma bolsa-trabalho mensal paga pelo Ministério da Saúde.

Os programas são voltados aos profissionais com bacharelado em Biomedicina,
Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço
Social, Terapia Ocupacional, Saúde Coletiva e Física Médica.

A FUVEST é responsável por organizar, anualmente, o processo seletivo para ingresso
nos programas de residência da USP. Para ingresso em 2021, o processo seletivo foi
organizado em duas fases:

- 1ª Fase: Prova objetiva (P1) e prova dissertativa (P2), que desenvolveram-se em torno
de cada uma das profissões e, em alguns casos, sobre a área de concentração do
programa;

- 2ª Fase: Análise Curricular, em que são pontuadas as atividades discentes realizadas
quando da graduação, com ligação indissociável à profissão e às áreas de interesse de
cada programa. 

Em 2020, foram, ao todo, 4.585 inscritos, que concorreram às 215 vagas distribuídas
em 28 programas sediados em nove unidades de ensino da USP, com cenários de
prática bastante diversos, tais como o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina  
(HCFMUSP), o Hospital Universitário (HU), múltiplas Unidades Básicas de Saúde (UBS's) e
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), dentre outros. 

A 1ª Fase foi aplicada integralmente a todos os candidatos presentes no dia 18 de
dezembro de 2020. Foram 12 os locais de prova desta etapa, em quatro municípios
diferentes (Bauru, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Paulo). 

A 2ª Fase, realizada em janeiro de 2021, possibilitou aos candidatos aptos submeterem
os documentos comprobatórios das atividades realizadas por mais de 10 dias -
documentos estes que foram avaliados por uma banca de especialistas.
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PÓS-GRADUAÇÃO
EM DIREITO

2021

A Faculdade de Direito da USP, popularmente conhecida como Faculdade de Direito do
Largo São Francisco ou, ainda, as Arcadas, é uma das instituições de ensino superior
mais tradicionais do país. Prestes a completar 200 anos da sua fundação, por ato de D.
Pedro I em 1827, foi, juntamente com a Faculdade de Direito de Olinda (hoje integrada
à Universidade Federal de Pernambuco - UFPE), o primeiro centro de ensino das
ciências jurídicas no Brasil.

Notabilizou-se, também, pela participação efetiva de seus membros e egressos na
história política do país, tais como a Campanha da Abolição e o movimento pelas
"Diretas Já!". Formou inúmeros juízes, desembargadores, integrantes de cortes
superiores, bem como advogados de renome, promotores e, especialmente, presidentes
da república. A faculdade é, ainda hoje, palco para os debates dos mais diversos
níveis, sempre projetando seu viés democrático para as instituições nacionais e para a
sociedade.

Tamanho prestígio traz, à FUVEST, a responsabilidade ímpar na organização do seu
processo seletivo para a pós-graduação stricto sensu, a nível de mestrado e
doutorado. Em 2020, pela primeira vez, coube à fundação participar ativamente do
processo seletivo como um todo. Em anos anteriores, a FUVEST teve como compromisso
a formulação de dois exames separados: a Proficiência em Línguas Estrangeiras e os
Conhecimentos Jurídicos. Entretanto, neste concurso, o edital foi unificado, ficando a
cargo da fundação quase todas as etapas do processo seletivo, da inscrição, avaliação
da documentação, aplicação da 1ª e da 2ª fases, direcionamento dos aptos aos
orientadores, apenas estando, por fim, a matrícula dos aprovados de responsabilidade
da própria faculdade.

Com o avanço da pandemia, em época que, até então, considerávamos o seu ápice, a
FUVEST aplicou todas as provas deste concurso de maneira remota, sendo isso sem
precedentes. Foram desenvolvidos novos sistemas especialmente para garantir a
segurança e a lisura do exame, como um todo. Os candidatos foram supervisionados
através de webcam e microfone, a fim de que não tivessem qualquer contato com
outras pessoas e objetos alheios às provas. Essa nova forma de operar representou um
grande desafio à estrutura da própria fundação. Foram movimentados diversos
recursos, materiais e humanos, que propiciaram uma mudança de sistema, buscando
sempre a inovação ao propor novas resoluções e o aperfeiçoamento das técnicas que
estavam sendo implementadas.      
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O processo seletivo teve 3.419 pessoas inscritas e foi organizado em três fases:

- 1ª Fase - Comprovação de Proficiência em Línguas Estrangeiras: os candidatos
tiveram que comprovar o conhecimento em, pelo menos, uma língua (candidatos ao
mestrado) ou duas línguas (candidatos ao doutorado e ao doutorado direto), dentre
Alemão, Francês, Inglês e Italiano. 
A comprovação poderia ser feita através de aprovação em exame aplicado pela
FUVEST em 2020 ou 2019 e, também, pela posse de título de pós-graduação stricto

sensu, com a menção de aprovação em uma dessas línguas no histórico do candidato.
O exame aplicado pela FUVEST em 2020 teve duração de 2 horas, quando os
candidatos tiveram que responder a 30 questões objetivas para cada uma das línguas
em que se inscreveram.

- 2ª Fase - Conhecimentos Jurídicos: os candidatos tiveram que comprovar que
possuíam a capacidade técnica e conhecimento aprofundado da área de Direito. A
comprovação poderia ser feita através da aprovação em exame realizado pela FUVEST
em 2020 (prova dissertativa) ou através da posse de título de mestrado ou doutorado
em Direito em alguma das instituições cujos programas de pós obtiveram nota 6 nos
últimos 3 ciclos de avaliação pela CAPES.

- 3ª Fase - Seleção pelos Orientadores: os candidatos aptos, em número igual a 3
por vaga disponível, tiveram que apresentar o projeto de pesquisa aos orientadores 
 pelos quais optaram no período próprio para isso. Estando em posse dos projetos, os
orientadores, professores doutores da Faculdade de Direito, avaliaram a complexidade
do projeto e a aderência às suas áreas de pesquisa.
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