
Perguntas Frequentes 
 
 
Como o bônus PASUSP obtido por um aluno de 2º ano em 2015 será 
utilizado em 2016? 
 
O bônus de 5% obtido por um aluno de 2º ano no PASUSP 2015 poderá ser 
guardado para o vestibular do próximo ano. Esse bônus somente será 
concedido se o aluno não for eliminado na 1ª fase do vestibular FUVEST 2016. 
 

 

Como será feita a bonificação para alunos INCLUSP, mas não PASUSP? 
 
O candidato INCLUSP, mas não PASUSP, é aquele que se enquadra em 
uma das duas situações abaixo: 
 
a) Cursou ou esteja cursando somente o Ensino Médio (EM) integralmente 

em escola pública no Brasil. Este candidato recebe bônus de 12%, desde 
que não eliminado na 1ª fase do vestibular FUVEST 2015.  

 
b) Cursou tanto o Ensino Fundamental (EF) quanto o Ensino Médio (EM) 

integralmente em escola pública no Brasil. Este candidato recebe bônus 
de 15%, desde que não eliminado na 1ª fase do vestibular FUVEST 2016.  

 

 

Como se inscrever no INCLUSP? E no PASUSP? 
 
Para se inscrever no INCLUSP ou no PASUSP, o candidato deverá: 
 

I- consultar o Manual do Candidato ao Concurso Vestibular FUVEST 2016, 
que estará disponível nos sites da FUVEST ( www.fuvest.br ou 
www.fuvest .com.br)a partir de 03 de agosto de 2015. 

 
II- ter em mãos seu Documento de Identidade e seu próprio número de CPF 

(Cadastro de Pessoas Físicas); 
 

III- realizar sua inscrição para o Concurso Vestibular FUVEST 2016, pelo 
site  www.fuvest.com.br, no período de 21/08 a 09/09/2015; 

 
IV- responder às perguntas referentes aos cursos de Ensino Médio e 

Fundamental realizados e ao ano previsto de conclusão do Ensino 
Médio, no programa de inscrição, o qual enquadrará o candidato como 
INCLUSP ou INCLUSP/PASUSP. 

 

 

O candidato poderá ter redução ou isenção de taxa para a inscrição no 
vestibular FUVEST 2016? 
 
Os candidatos ao Vestibular FUVEST 2016 poderão solicitar isenção/redução 
de taxa de inscrição para o exame, desde que comprovem insuficiência de 
recursos financeiros para pagamento da referida taxa consultando o 
regulamento publicado no site www.fuvest.com.br, ser for o caso, cumprir, até 
10/08/2015, os procedimentos nele descritos. 

http://www.fuvest.br/
http://www.fuvest.com.br/
www.fuvest.com.br


 
O aluno que realizou um ano de Ensino Fundamental na escola particular 
e que agora está cursando o Ensino Médio na escola pública pode 
participar do PASUSP? 
 
Não. Tal aluno não pode participar do PASUSP, pois não cursou o Ensino 
Fundamental integralmente em escola pública no Brasil. Entretanto, como ele 
está cursando o Ensino Médio, integralmente, em escola pública no Brasil, 
poderá inscrever-se no vestibular FUVEST 2016 como aluno INCLUSP. Neste 
caso, ele receberá bônus de 12%, desde que não eliminado na 1ª fase do 
vestibular. 
 

 

Aluno de Escolas Técnicas Federais, Estaduais ou Municipais pode 
participar do PASUSP? 
 
Sim, pois essas Escolas são públicas. Entretanto, tal aluno deve ter realizado 
seu Ensino Fundamental integralmente em escolas públicas no Brasil. 
 

 
O aluno que não reside em uma das cidades em que haverá aplicação de 
prova poderá participar do PASUSP? 
 
Sim. Para isso, deverá escolher, no programa de inscrição ao vestibular 
FUVEST 2016, a cidade que mais lhe convier para realizar a prova. 
 

 

O candidato que cursou tanto o Ensino Médio quanto o Fundamental 
integralmente em escola pública e que, em vestibular anterior da FUVEST, 
foi aprovado e ingressou na USP, mas não concluiu seu curso e cancelou 
a matricula, pode se candidatar novamente pela FUVEST e utilizar o 
INCLUSP? 
 
Sim, e terá direto a bônus de 15% (Ensinos Fundamental e Médio), desde que 
não eliminado na 1ª fase do vestibular FUVEST 2016. 


