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Inscrição para Fuvest deverá ser feita até a próxim a segunda-feira 
 
Termina na próxima segunda-feira, 10/09, o prazo para a inscrição para o vestibular Fuvest 2013. O 
Manual do candidato, contendo todas as informações sobre o vestibular, poderá ser acessado 
eletronicamente nos sites da FUVEST www.fuvest.br ou www.fuvest.com.br (este destinado apenas a 
inscrições). O pagamento da taxa de inscrição, usando o boleto gerado até 10/09/2012 (segunda-feira), 
poderá ser efetuado em bancos ou pela internet até o dia 11/09/2012 (terça-feira) 
 
Os estudantes que se inscreveram no PASUSP e receberam a confirmação dessa inscrição, devem 
também fazer a inscrição no vestibular da FUVEST nesse período. Os candidatos que optarem por 
participar do INCLUSP devem indicar essa opção na inscrição do vestibular nesse período. 
 
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. As provas da segunda fase serão realizadas de 6 
a 8 de janeiro de 2013. A primeira chamada dos aprovados será divulgada em 2 de fevereiro de 2013. 
 
ESALQ - A Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", unidade da USP em Piracicaba (SP), 
oferece, via Fuvest, 430 vagas, distribuídas nos cursos Administração, Ciências Biológicas, Ciências dos 
Alimentos, Ciências Econômicas, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Gestão Ambiental. 
 
Desde 1901, ano de sua criação, a ESALQ já formou 13.236 profissionais. Em setembro de 2011, a 
Editora Abril informou os conceitos obtidos pelos cursos de graduação da ESALQ no Guia do Estudante: 
Ciências Econômicas e Gestão Ambiental receberam 4 estrelas (muito bom) e Ciências Biológicas, 
Ciências dos Alimentos, Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal obtiveram 5 estrelas (excelente). 
 
Para mais informações sobre os cursos da ESALQ, acesse www.ESALQ.usp.br/graduacao . 


