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   Assunto: Manual da Fuvest 2013 está disponível para download 

 

 

Manual da Fuvest 2013 está disponível para download  

As inscrições para o vestibular Fuvest 2012 / 2013, que dá acesso aos cursos de graduação da 
Universidade de São Paulo (USP), deverão ser feitas no período de 24 de agosto a 10 de setembro. Baixe 
o Manual do Candidato. 

 

A partir desta quarta-feira (1º), o manual do candidato Fuvest 2013, está disponível no site da Fuvest. 

As inscrições para o vestibular Fuvest 2013, que dá acesso aos cursos de graduação da Universidade de 
São Paulo (USP), deverão ser feitas no período de 24 de agosto a 10 de setembro. 

O exame da 1ª fase da Fuvest ocorrerá em 25 de novembro de 2012 e constará de 90 testes de múltipla 
escolha, cada um com cinco alternativas, sendo apenas uma correta. Terá duração de cinco horas e o 
conteúdo descrito no manual do candidato Fuvest 2013. 

• Clique aqui para baixar o manual completo em PDF. 

Estudantes que cursaram integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas e que 
estejam matriculados no 2º ou 3º ano podem se inscrever, até 15 de agosto, no Programa de Avaliação 
Seriada da USP (PASUSP). 

O passo-a-passo pode ser consultado no site do PASUSP, lembrando que os inscritos no programa são 
dispensados automaticamente do pagamento da taxa de inscrição no vestibular da Fuvest (esses 
candidatos não precisam solicitar a redução/isenção de taxa). No entanto, mesmo inscrito no Pasusp, o 
candidato precisa confirmar, de 24 de agosto a 10 de setembro, a inscrição no vestibular Fuvest. No 
mesmo período, os candidatos que optaram por participar do Programa de Inclusão Social da USP 
(INCLUSP) devem indicar essa opção na inscrição do vestibular. 

Para obter informações sobre as carreiras oferecidas pela USP, participe dos eventos promovidos pela 
Universidade. Nos próximos dias 2, 3 e 4 ocorrerá a 6ª Feira de Profissões da USP – 2012, no Campus da 
Capital. 

Calendário Fuvest 2013 

• 01/08 – Manual do Candidato FUVEST 2013 disponível para consulta no site da Fuvest. 
• 24/08 – Início do período de inscrições, pela internet, no Vestibular FUVEST 2013. 
• 10/09 – Último dia para inscrições, pela internet, no Vestibular FUVEST 2013. 
• 14 a 19/10 – Provas de Habilidades Específicas antecipadas das carreiras de Música São Paulo e 

Artes Visuais. 



• 05/11 – Divulgação das listas de aprovados nas Provas de Habilidades Específicas antecipadas de 
Música –São Paulo e Artes Visuais. 

• 19/11 – Divulgação dos locais de exame da 1ª fase. 
• 25/11 – Exame da 1ª fase da FUVEST. 
• 17/12 – Divulgação da lista de convocados e dos locais de exames da 2ª fase. 
• 06 a 08/01 – Provas de 2ª fase da FUVEST. 
• 09 a 11/01 – Provas de Habilidades Específicas. 
• 02/02 – Divulgação da 1ª chamada. 

ESALQ 

Na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ), serão oferecidas 430 vagas, em sete 
cursos de graduação: Administração, Ciências Biológicas, Ciências dos Alimentos, Ciências Econômicas, 
Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Gestão Ambiental. 

 


