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Anexo 12

Anexo 12.1. A interdisciplinaridade no Vestibular da USP1

Assistimos nas últimas décadas a uma crescente onda de críticas à extrema especializa-
ção que a divisão do saber em disciplinas2 pode acarretar, sobretudo pelas dezenas de sub-
divisões internas que cada uma das grandes disciplinas abriga hoje. Isso estaria levando o 
ensino e a pesquisa acadêmicos a formar indivíduos que, como diz o dito popular, “sabem 
cada vez mais sobre cada vez menos, até chegarem ao ponto de saber tudo sobre nada.” 
Tais críticas, ao mesmo tempo, apontam para as vantagens de abordar objetos e problemas 
tradicionalmente pertencentes a uma determinada disciplina por meio de “olhares”, sabe-
res, técnicas, teorias, hipóteses e linguagens provenientes de mais de uma disciplina, o que 
revelaria relações e aspectos dos objetos estudados que não seriam alcançados por uma 
mirada estritamente disciplinar.

Atenta a essas importantes discussões epistemológicas, a Pró-Reitoria de Graduação 
procurou incorporá-las ao Vestibular da USP, introduzindo nas provas da primeira fase 
questões de interdisciplinares que mobilizariam os candidatos a utilizar mais que o conhe-
cimento estrita e tradicionalmente manejado pelas disciplinas clássicas (Química, Biologia, 
Física, Geografi a, História etc.). Tais questões, sem abandonar o rol de conhecimentos dis-
ciplinares, procurariam verifi car a capacidade do aluno de conjugar e relacionar saberes 
provenientes de mais de uma disciplina.

A introdução de questões de cunho interdisciplinar no Vestibular da USP em 2007 teve 
como propósito investir na busca de uma outra modalidade de avaliar o potencial dos 
jovens que estão chegando à Universidade, bem como com a própria prática do conheci-
mento, em situação de ensino/aprendizagem e, com essa perspectiva, contribuir para uma 
mudança do próprio desejável processo de formação básica no Ensino Médio. 

A idéia que atravessa esta iniciativa é que o egresso do Ensino Médio desenvolve sua 
capacidade de análise e de refl exão sobre os diferentes aspectos da realidade e de sua 
existência. Isso exige a percepção de que a contínua busca pelo conhecimento transcende 
o mero acúmulo de informações, transmitidas na educação formal como produtos acaba-
dos. O que se tem em vista, portanto, é levar ao estudante do Ensino Médio à percepção 
diferenciada do processo do conhecer, ainda que de forma germinal.

1  Texto elaborado pela equipe de docentes responsável pelas questões interdisciplinares nos vestibulares.
2   Com esse termo, estamos nos referindo a um conjunto razoavelmente bem delimitado e coerente de saberes especia-
lizados sobre certos objetos, sobre os quais se aplicam determinados pressupostos, teorias, hipóteses e procedimentos para 
a obtenção de certo leque de resultados, expressos em uma linguagem relativamente particular e cujo lócus privilegiado 
de produção e ensino é a universidade.
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As questões interdisciplinares têm essa fi nalidade. Embora trabalhem com informações 
constantes dos conteúdos programáticos do Ensino Médio, o fazem de forma a articulá-
las, buscando suscitar no candidato um exercício de análise e refl exão, uma vez que exi-
ge dele uma necessária problematização, uma visão da complexidade da vida real e um 
esforço para a resolução só possível se der conta da complexidade das situações reais, de 
seu envolvimento com a existência humana, com sua historicidade concreta. Apela mais à 
capacidade de análise e refl exão críticas do candidato do que a sua memória ou mesmo a 
sua inteligência lógico-formal.

As questões interdisciplinares têm também o mérito de incluir a contextualização, ex-
plorando os complexos temas contemporâneos que estão em pauta na sociedade onde se 
inserem os candidatos. Isso, por si só, justifi ca o esforço feito pela Pró-Reitoria de Graduação 
desde o vestibular 2007. As questões acenam para temas pouco valorizados no âmbito do 
Ensino Médio que, muitas vezes, caracteriza-se por ser extremamente livresco, pragmático 
e distante de questões da realidade.

A discussão sobre o contexto da nossa sociedade exige que o candidato extrapole as 
fronteiras do conhecimento escolar e exercite o pensamento sistêmico a partir das infor-
mações obtidas em âmbito não escolar (p. ex., meios de comunicação). A sociedade do 
século XXI é marcada pela explosão do conhecimento e pela democratização do acesso à 
informação, tirando da escola o monopólio sobre o processo de transmissão dos saberes 
aos alunos. 

Interdisciplinaridade é um termo polissêmico, inserido nas discussões epistemológicas 
sobre a produção do conhecimento. Sua transposição para o âmbito educacional é com-
plexa e motivo de discussão entre docentes e pesquisadores. Considerando as fi nalidades 
a que se destina o presente texto, a interdisciplinaridade será tomada em um sentido bem 
abrangente. Para além da intercomplementaridade epistemológica dos diversos campos 
disciplinares, ela é entendida também como exigência da complexidade dos objetos, even-
tos e situações, cujo conhecimento se pretende alcançar mediante essas questões interdis-
ciplinares. 

Com elas, busca-se avaliar a capacidade de análise e refl exão dos candidatos ao integrar 
os diferentes olhares e ao perceber essa complementaridade no contexto sociocultural em 
que se encontram os referidos temas, assegurando-se assim que a seleção dos aprovados 
se dê também com base num exercício do raciocínio lógico de análise e refl exão e não 
apenas com base num desempenho de memorização.

A INTERDISCIPLINARIDADE ALMEJADA

Adota-se aqui a interdisciplinaridade como o diálogo articulador dos diversos olhares 
de diversas disciplinas. É da ordem do conhecimento stricto sensu, do conhecimento con-
frontado com os objetos. Os objetos não existem atomisticamente separados e isolados 
e sim numa rede o que os insere numa totalidade complexa. Como partes de um todo, 
formam uma teia de signifi cações que se interpenetram, mas não de forma mecânica. Por 
isso, fala-se da complexidade do real. 
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O real não é simples. Ao isolarmos os objetos em múltiplas ciências, estamos tentando 
separá-los de sua unidade no todo. Mas o olhar de uma única ciência não esgota o conte-
údo signifi cativo de um objeto, por mais que se possa isolá-lo. Também não basta somar, 
justapondo os múltiplos olhares. O olhar interdisciplinar procura recompor o tecido do real 
na sua complexidade, tramando os signifi cados.

Questões de cunho interdisciplinar a serem aplicadas num exame vestibular vão se 
referir, predominantemente, a situações do campo existencial concreto das pessoas e das 
sociedades, pois é nele que objetos, eventos e situações apresentam-se, marcados por 
uma complexidade mais qualitativa. 

Isso decorre de serem as práticas humanas atravessadas por intenções não apenas con-
ceituais, mas também valorativas. O agir humano envolve a decisões pessoais e sociais, 
signifi cações e valores, específi cos da condição humana, sem similares na esfera da vida 
puramente natural e material. É, portanto, práxis e não meramente prática.

É o que se vem buscando com a inclusão de questões interdisciplinares, explicitamente 
concebidas e elaboradas para o Vestibular da USP. Além de despertar a postura refl exiva do 
jovem estudante, busca-se ainda sinalizar às instâncias do ensino envolvidas no processo 
de formação e de avaliação dos candidatos ao ensino superior. 

LIMITES À PRÁTICA DA INTERDISCIPLINARIDADE

O conhecimento da disciplina alheia: um dos principais obstáculos à elaboração de 
questões verdadeiramente interdisciplinares é que os próprios elaboradores das questões 
não estão acostumados a pensar de modo interdisciplinar. A formação e prática acadêmi-
ca cotidiana ainda são bastante disciplinares e em geral os professores são especialistas 
em certos temas e disciplinas. O resultado disso é que conhecem muito pouco as discipli-
nas alheias ou possuem delas uma visão estereotipada ou desatualizada. Desse modo, os 
formuladores das questões necessitam fazer um grande esforço para adentrar os “quintais 
dos vizinhos” e convidá-los a conhecerem o seu – e a expressão grande esforço não é 
mera retórica aqui, pois são muitas as disciplinas e todas em constante transformação e 
inovação.

Partir de problemas interdisciplinares: um conhecimento mínimo das disciplinas alheias 
talvez permita começar a pensar em problemas interdisciplinares, ou seja, em temas e ques-
tões relacionadas que exijam, para sua solução, o acionamento de saberes, teorias, hipó-
teses e linguagem oriundos de mais de uma disciplina, com o propósito de superar um 
dos principais obstáculos enfrentados: a elaboração de questões quase que totalmente 
unidisciplinares e que tentam, secundariamente, “estender um braço” para o contato com 
outra disciplina.

Interdisciplinaridade e/ou contexto cotidiano: outro obstáculo é a confusão entre inter-
disciplinaridade e questões “com contexto”, as quais forneceriam certas informações e 
convidariam os alunos a aplicar os princípios de determinada disciplina para resolver um 
“problema concreto”. Trata-se de uma modalidade de questão bastante importante, pois 
seleciona um tipo de aluno que percebe a relevância e aplicabilidade dos saberes e ha
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bilidades de cada disciplina em seu dia-a-dia. No entanto, esse tipo de questão pode ou 
não atingir a interdisciplinaridade, isto é, o acionamento de saberes, linguagens, teoria etc. 
oriundos de mais de uma disciplina.

Os limites do formato de múltipla escolha: talvez o maior obstáculo para a formulação 
de questões verdadeiramente interdisciplinares seja o próprio o formato das questões de 
múltipla escolha. Como propor um problema e solicitar uma solução que evoquem sa-
beres e linguagens de mais de uma disciplina em um texto de algumas linhas e em cinco 
alternativas de uma ou duas linhas cada? Enunciados interdisciplinares podem desembocar 
em alternativas disciplinares. Um dos avanços foi a prática de contemplar a interdisciplina-
ridade no conjunto de alternativas (e não, necessariamente, em cada uma delas). A solução 
efetiva será proporcionada pela introdução de questões interdisciplinares na segunda fase 
do vestibular.

A INTERDISCIPLINARIDADE PRATICADA

Na primeira fase, o formato das questões de múltipla escollha impõe restrições e limita-
ções à prática da interdisciplinaridade. Para serem efetivamente interdisciplinares, tais ques-
tões deveriam envolver mais de uma área do conhecimento e ser pertinentes aos atuais pro-
gramas. Na busca de soluções, o candidato deveria utilizar conhecimentos de mais de uma 
área do conhecimento. 

A busca de temas que permitam a abordagem de conteúdos de áreas distintas constitui 
um grande desafi o. Defi nidos os temas, a formulação das questões no formado adequado às 
questões de múltipla escolha exige considerável esforço. 

Tendo em vista as limitações impostas pelo formato da prova e os objetivos de tais ques-
tões, o mais interessante é apresentar ao candidato questões que promovam uma refl exão 
da realidade a nossa volta e que sinalizem para a necessidade do conhecimento dito “escolar” 
para a compreensão dessa realidade. 

Propostas gerais para o aprimoramento da formulação de questões interdisciplinares 
1. Sem abandonar a perspectiva interdisciplinar, buscou-se investir também no caráter 

contextual das questões a serem formuladas Como as questões interdisciplinares em geral 
exigem pontos de partida que sejam problemas complexos, o contexto é um importante 
foco de atenção.

2. Conscientes de que as questões se dirigem a uma centena de milhares de jovens e 
sinalizam conteúdos de formação para milhares de escolas, é preciso levar em conta na sua 
elaboração os aspectos éticos envolvidos, especialmente nas suas dimensões social, política 
e ambiental, que abrangem não apenas as disciplinas tradicionalmente abordadas no en-
sino, mas também áreas do conhecimento presentes no cotidiano e nas grandes questões 
econômicas, sociais e ambientais, como Ciências da Terra, necessariamente interdisciplinares, 
e que, estando fragmentadas nas disciplinas tradicionais, nem sempre têm sua presença re-
conhecida. 

3. A título de exemplo, é possível citar alguns núcleos temáticos que envolvem situações 
e problemas que permitem a formulação de questões interdisciplinares, além, é 



RE
LA

TÓ
RI

O
 D

E 
G

ES
TÃ

O
  

Q
UA

D
RI

ÊN
IO

 2
00

6/
20

09

5

claro, de se tratar de temas de grande relevância política/étnica, que mereceriam atenção. 
A lista abaixo não tem a pretensão de ser exaustiva, podendo-se pensar em outros núcleos 
temáticos e mesmo em situações-problema que não digam respeito exclusivamente a temas 
contemporâneos, mas também a situações passadas (história e literatura) ou a casos mais 
abstratos (Matemática) ou de áreas não habitualmente nominadas, mas presentes no cotidia-
no da sociedade (Ciências da Terra). 
  Crise econômica atual: Matemática, Geografi a, Física, Química, História, Português.

  Restauração de valores republicanos: História, Filosofi a, Português.

  Energia e Ambiente / Petróleo, Biomassa, Catalisadores: Física, Biologia, Química, 
Geografi a, Matemática, Português.

  O abandono do continente africano: Filosofi a, História, Geografi a, Português.

  Confl itos étnico-políticos no Oriente Médio: Filosofi a, História, Geografi a, Portu-
guês.

  Manipulação gênica, nanotecnologia, telemática: Filosofi a, História, Geografi a, Ma-
temática, Português.

4. Contribuir para que a FUVEST estabeleça um novo núcleo programático nessa linha, 
uma vez incorporada a proposição de questões interdisciplinares na segunda fase do Vesti-
bular da USP.

5. Concentrar esforços na elaboração conjunta de questões cuja importância já tenha sida 
reconhecida no coletivo da banca, em lugar de dispersar esforços elaborando uma variedade 
muito grande de itens que podem depois ser menos apreciados ou mesmo relegados.

6. Finalizar cuidadosamente as questões, especialmente as efetivamente selecionadas, 
desde uma perspectiva conceitual, ética e de técnica de elaboração, fazendo análise crítica 
das alternativas e da formulação-raiz, levando o que mostram em conta as provas anteriores 
(qualidade e capacidade de discriminação).

Em síntese, a prática da interdisciplinaridade no Vestibular da USP constitui um grande 
desafi o, que deve ser encarado como um processo que exige avaliação e aperfeiçoamento 
contínuos. Desde o Vestibular 2007 houve uma clara evolução na formulação de questões 
interdisciplinares e os obstáculos iniciais foram sendo progressivamente superados. Assim 
sendo, a valorização do pensamento interdisciplinar no Vestibular apóia-se na proposta de 
elaboração desse tipo de questão nas duas fases. 

Na primeira fase, é possível abordar temáticas relevantes para a cidadania que não são 
contempladas nas questões disciplinares, que também são importantes para defi nir o per-
fi l de ingressante que a USP deseja. Na segunda fase, questões discursivas provavelmente 
aumentarão os graus de liberdade para a formulação que itens mais francamente interdisci-
plinares É hora de apontar os caminhos possíveis, mostrando o avanço que já ocorreu e as 
possibilidades existentes nesse momento de revisão do Vestibular da USP. 
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ANEXO 12. 2. Resoluções sobre os Vestibulares da USP 
                 (2006 a 2009)

Resolução CoG nº 5338, de 19 de junho de 2006.

Estabelece normas, dispõe sobre as disciplinas e 
respectivos programas para o Concurso Vestibu-
lar de 2007 da Universidade de São Paulo e dá 
outras providências.

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade de São Paulo, tendo em 
vista o disposto no artigo 61 do Estatuto e considerando o deliberado pelo Conselho de Gra-
duação, em Sessão realizada em 06.06.2006, baixa a seguinte

R E S O L U Ç Ã O:

I - Disposições Gerais

Artigo 1º - O Concurso Vestibular de 2007 será feito por meio de provas 
que avaliem a aptidão intelectual do candidato para o estudo superior e os conhecimentos 
comuns às diversas formas de educação do Ensino Médio.

Artigo 2º - O Concurso Vestibular destina-se aos interessados que con-
cluíram, ou estejam prestes a concluir, em 2006, curso de Ensino Médio ou equivalente, bem 
como aos portadores de diploma de curso superior ofi cial ou reconhecido, devidamente re-
gistrado.

Artigo 3º - Os candidatos habilitados à Universidade serão seleciona-
dos mediante processo classifi catório, sendo aproveitadas, até seu limite, as vagas fi xadas para 
os diferentes cursos, respeitado o número de chamadas previsto no Manual do Candidato 
da FUVEST. Conforme disposto no Regimento Geral e no Estatuto da USP se, após a última 
chamada, restarem vagas não preenchidas pelos candidatos do Concurso Vestibular, essas 
serão destinadas aos processos de transferência e de ingresso de portadores de diploma de 
nível superior.

§ 1º - O Concurso Vestibular terá duas fases.

§ 2º - O Concurso Vestibular versará sobre o conjunto das disciplinas 
do núcleo comum do Ensino Médio: Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografi a, 
Português e Inglês, cujos programas estão registrados no Anexo II desta Resolução, e conterá 
algumas questões interdisciplinares.
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§ 3º - O total de vagas fi xado para os cursos de graduação da Univer-
sidade de São Paulo, relacionado no Anexo III desta Resolução, é de 10.202 (dez mil duzentas 
e duas).

Artigo 4º - A realização do Concurso Vestibular da Universidade de São 
Paulo, para 2007, fi cará a cargo da Fundação Universitária para o Vestibular - FUVEST.

Parágrafo único - À FUVEST caberá, com a antecedência necessária, a 
responsabilidade de tornar públicos: datas e locais de realização das provas; datas, locais e 
formas de divulgação de listas de convocados, bem como todas as informações relacionadas 
ao Concurso Vestibular.

Artigo 5º - O Manual do Candidato será vendido em determinadas 
agências do Banespa no período de 07 de agosto a 13 de setembro de 2006. O pagamento 
da taxa de inscrição poderá ser feito em qualquer agência bancária. A taxa de inscrição, pro-
posta pela FUVEST e aprovada pela Pró-Reitoria de Graduação, será de R$ 100,00 (cem reais).

II - Inscrições

Artigo 6º - A inscrição ao Concurso Vestibular será feita num dos pos-
tos de inscrição da FUVEST, relacionados no Manual do Candidato 2007, nos dias 10 e 17 de 
setembro, mediante apresentação do original do documento de identidade ofi cial, pelo can-
didato, ou por apresentação de cópia autenticada do documento ofi cial por seu procurador, 
na ocasião, também devidamente identifi cado.

Parágrafo único - O candidato de nacionalidade estrangeira deverá 
apresentar o original do documento de identidade de estrangeiro, expedido por autoridade 
brasileira, que comprove sua condição de morador temporário ou permanente no país.

Artigo 7º - Os cursos oferecidos pela USP agrupam-se em carreiras, de 
acordo com as áreas de conhecimento, conforme registrado na Tabela de Carreiras e Provas, 
constante do Anexo I desta Resolução.

§ 1º - O candidato deve inscrever-se em uma única carreira.

§ 2º - O candidato não poderá mudar de carreira após a entrega da 
fi cha de inscrição.

§ 3º - Os candidatos às carreiras de Música e de Artes Plásticas poderão 
inscrever-se simultaneamente em uma segunda opção de carreira (exceto nas próprias de 
Música e de Artes Plásticas). Assim, na hipótese de não serem habilitados para as mesmas, 
poderão, ainda, concorrer a uma segunda opção.

Artigo 8º - No ato da inscrição ao Concurso Vestibular, o candidato op-
tará:

I) pela carreira que deseja;

II) pelos cursos dessa carreira, até no máximo de quatro, em ordem de 
preferência, quando houver mais de um curso na carreira escolhida. 
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Parágrafo único - É proibido ao candidato inscrever-se mais de uma vez 
ao Concurso Vestibular. Caso isso ocorra, todas as inscrições serão anuladas.

III – Provas

Artigo 9º - Os candidatos às carreiras de Música e de Artes Plásticas, 
antes da realização da 1a fase, serão submetidos a um conjunto de provas de Habilidades 
Específi cas, de caráter eliminatório, conforme o que se segue:

I) Às provas específi cas de Música, será atribuído um valor máximo de 
120 (cento e vinte) pontos que serão computados apenas para os que forem selecionados 
para a 2a fase; aqueles que não tiverem aproveitamento igual ou superior a 50% (cinqüenta 
por cento) nesse conjunto de provas fi carão excluídos da referida carreira de Música.

II) Às provas específi cas de Artes Plásticas, será atribuído um valor má-
ximo de 80 (oitenta) pontos que serão computados apenas para os que forem selecionados 
para a 2a fase, sendo considerados aprovados aqueles candidatos com as maiores notas, na 
proporção de quatro candidatos por vaga oferecida.

Artigo 10 - Em todas as carreiras, a 1a fase será constituída por prova de 
Conhecimentos Gerais, sob a forma de testes de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, 
sendo apenas uma correta, entendendo-se por Conhecimentos Gerais o conjunto de discipli-
nas que constituem o núcleo comum obrigatório do Ensino Médio, conforme mencionado 
no § 2º do Artigo 3º.

§ 1º - A prova será constituída de 90 questões, valendo 1 ponto cada 
uma. Portanto, a nota máxima possível nessa prova será 90 pontos.

§ 2º - Os candidatos ao Concurso Vestibular de 2007 da USP poderão 
solicitar, no ato da inscrição, o aproveitamento da nota de Conhecimentos Gerais, obtida no 
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, em 2005 ou 2006, para a 1a fase da FUVEST, segun-
do os critérios: 

I) Só poderá ser aproveitada a nota de um desses dois exames do 
ENEM, referidos no parágrafo acima.

II) A nota a ser contabilizada na 1ª fase da FUVEST será calculada 

Nota da Primeira Fase =  4XF + 1XE

           5

como se segue:  em que F é o número de pontos obtido na prova de 1a fase da FUVEST e E 
é o número de pontos obtido na prova do ENEM, normalizada, sem levar em conta a prova 
de Redação do referido exame. A nota do ENEM será normalizada para a mesma escala de 
notas da FUVEST. Para efeito de classifi cação no Concurso Vestibular 2007, a nota calculada 
pela fórmula anterior será aproximada ao décimo da unidade. Porém, apenas para efeito de 
convocação para a 2a fase, quando for o caso, as notas serão arredondadas para o número 
inteiro imediatamente superior. 
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III) Se o candidato não tiver realizado nenhum exame do ENEM em 
2005 ou 2006, ou se o valor calculado pela fórmula do item II for inferior ao valor de F, referido 
no citado item II, será contabilizado, como nota de 1a fase, o valor de F.

Artigo 11 - A 2a fase será constituída por um conjunto de até 4 (quatro) 
provas de natureza analítico-expositiva, sendo uma, necessariamente, de Português e, even-
tualmente, outras, conforme indica a Tabela de Carreiras e Provas, constante do Anexo I desta 
Resolução.

§ 1º - A prova de Português incluirá a elaboração de uma Redação.

§ 2º - A prova de Português valerá 40 (quarenta) ou 80 (oitenta) pontos, 
dependendo da carreira, sendo a nota arredondada, quando for o caso, ao décimo de ponto. 

§ 3º - A Redação valerá a metade da prova de Português.

§ 4º - Nas demais provas a que se refere este artigo, os candidatos po-
derão obter um número inteiro de pontos de 0 (zero) a 40 (quarenta), exceto nas carreiras de 
Arquitetura - São Paulo e Design, em que os candidatos poderão obter um número inteiro de 
pontos de 0 (zero) a 20 (vinte). E também na carreira de Matemática Aplicada – Ribeirão Preto, 
na qual os candidatos poderão obter um número inteiro de pontos de 0 (zero) a 80 (oitenta).

 Artigo 12 - Na 2a fase, serão realizadas provas de Habilidades Específi -
cas, de caráter classifi catório, para as carreiras de: Artes Cênicas (Bacharelado e Licenciatura), 
Curso Superior do Audiovisual, Esporte, Arquitetura e Design, que terão a seguinte pontuação:

I) 80 (oitenta) pontos nas carreiras de Artes Cênicas – Bacharelado e 
Licenciatura e Curso Superior do Audiovisual;

II) 40 (quarenta) pontos na carreira de Esporte - Bacharelado;

III) 80 (oitenta) pontos nas carreiras de Arquitetura – São Paulo e Design;

IV) 40 (quarenta) pontos na carreira de Arquitetura - São Carlos.

Artigo 13 - O número máximo de pontos a ser atingido no conjunto de 
provas da 2a fase será de 160, indicados na Tabela que constitui o Anexo I desta Resolução.

IV - Classifi cação e matrícula

Artigo 14 - Em cada carreira, serão convocados para a 2ª fase os can-
didatos melhor classifi cados com base na nota da 1ª fase, em número igual a três vezes o 
número de vagas em cada carreira.  A nota obtida pelo último candidato convocado para a 2ª 
fase, em cada carreira, é defi nida como a Nota de Corte da carreira.
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§ 1º - Em hipótese alguma, serão convocados para a 2ª fase candidatos 
que obtiverem um número de acertos inferior a 22 questões na prova de 1ª fase da FUVEST. 

§ 2º - Ocorrendo empate na última colocação correspondente a cada 
carreira, serão admitidos para a 2ª fase todos os candidatos nessa condição.

Artigo 15 - Os candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente 
em escolas públicas terão direito ao Sistema de Pontuação Acrescida, mediante a aplicação 
de um fator de acréscimo de 3% nas notas da 1ª e 2ª fases. Desta forma, além dos candidatos 
convocados para a 2ª fase, de acordo com os critérios descritos no Artigo 14, serão também 
convocados aqueles com direito ao Sistema de Pontuação Acrescida e que, após a multi-
plicação da nota da 1ª fase por 1,03, atingirem a Nota de Corte da carreira para a qual estão 
prestando o Concurso Vestibular.

§ 1º - Para efeito deste Edital, são consideradas escolas públicas aquelas 
mantidas pela administração municipal, estadual ou federal.

§ 2º - Bolsistas de escolas particulares ou pertencentes a fundações, 
ainda que gratuitas, não podem benefi ciar-se do Sistema de Pontuação Acrescida.

§ 3º - Candidatos que fi zeram exame supletivo só poderão benefi ciar-
se do Sistema de Pontuação Acrescida, caso tenham feito supletivo presencial do tipo EJA 
(Educação de Jovens e Adultos), em escolas públicas, conforme a Lei nº 9394/96, de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional. 

§ 4º - Constatada, a qualquer tempo, a falsidade das informações a que 
se refere o Artigo 15, sujeitar-se-á o infrator às penalidades previstas na legislação civil e penal 
e terá cancelada sua matrícula junto à USP. 

§ 5º - No caso de candidatos provenientes de escola pública, a nota 
da 1ª fase não poderá exceder 90 pontos e a da 2ª fase, 160 pontos, sendo abandonados os 
pontos que excederem esses limites em função da participação no Sistema de Pontuação 
Acrescida.

Artigo 16 – A nota fi nal, utilizada para a classifi cação, será obtida mul-
tiplicando-se por 1.000 (mil) o número total de pontos conseguido pelo candidato, no con-
junto de provas da 1a e da 2a fases exigidas em sua carreira e dividindo-se o resultado por 320, 
número máximo de pontos possíveis nessas provas, arredondando-se, quando necessário, ao 
décimo de ponto.

§ 1º - A nota da 1a fase será convertida para uma escala de 0 a 160 
pontos.

§ 2º - Os pesos da 1ª e da 2ª fases serão iguais. Portanto, a nota da 2ª 
fase de candidatos inscritos em carreiras, cuja soma dos pontos das provas não atingir 160 
(ver Anexo I desta Resolução), será obtida multiplicando-se o número de pontos por fator 
apropriado para efeito de normalização.

§ 3º - Será desclassifi cado o candidato que tiver obtido um número 
total de pontos igual a zero no conjunto das provas da 2a fase.
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§ 4º - A falta em mais de 50% das provas exigidas na 2a fase, pela carrei-
ra em que o candidato estiver inscrito, será motivo de desclassifi cação.

Artigo 17 - A classifi cação dos candidatos será feita pela ordem decres-
cente das notas fi nais.

Parágrafo único - O desempate será feito, sucessivamente, por:

a) Número total de pontos obtido no conjunto das provas da 2a fase;

b) Número de pontos obtido na prova de Português da 2a fase ou, 
quando houver, na prova de Habilidades Específi cas;

c) Soma do número de pontos obtido no conjunto das provas da 2a 
fase, com o número de pontos obtido na 1a fase nas mesmas disciplinas exigidas na 2a fase, 
excluindo-se, quando houver, as provas de Habilidades Específi cas;

d) Critério de idade, dando-se preferência ao candidato de mais idade 
até que se completem as vagas.

Artigo 18 - Os resultados do Concurso Vestibular serão válidos, apenas, 
até a última chamada constante do Manual do Candidato. 

Parágrafo único - Não será necessária a guarda da documentação dos 
candidatos por prazo superior a 1 (um) ano, após a realização do Concurso Vestibular.

Artigo 19 - A matrícula dos candidatos classifi cados para admissão aos 
Cursos de Graduação da USP dependerá, obrigatoriamente, da apresentação de:

I) certifi cado de conclusão de curso de Ensino Médio ou equivalente 
e respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma 
cópia);

II) documento de identidade ofi cial (uma cópia);

III) uma foto 3X4, datada, com menos de um ano.

§ 1º - A entrega dos documentos mencionados nas alíneas I e II deste 
artigo deverá ser acompanhada da apresentação do respectivo original ou de cópia auten-
ticada.

§ 2º - Os candidatos que usufruírem o direito do Sistema de Pontuação 
Acrescida, nos termos do Artigo 15, deverão apresentar, no ato da matrícula, histórico escolar 
e certifi cado de conclusão do Ensino Médio que comprovem a realização integral do referido 
curso em escola pública. 

§ 3º - Após cada chamada, o candidato que não comparecer ao local 
de matrícula, ou que não se fi zer representar por seu procurador, nas datas e horários previs-
tos, fi cará defi nitivamente excluído do Concurso Vestibular, sendo inefi cazes todos os atos 
praticados até esse momento.

§ 4º - A efetivação da matrícula dos candidatos convocados, em 1ª e 2ª 
chamadas, estará sujeita à confi rmação da mesma, que deverá ser feita pessoalmente pelo 
ingressante ou por procuração, junto ao Serviço de Graduação de sua Unidade, em 
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período a ser estabelecido no Calendário Escolar de 2007. A ausência de manifestação do 
interessado implicará o cancelamento automático de sua vaga na USP.

§ 5º - O candidato de nacionalidade estrangeira deverá apresentar o 
documento de identidade de estrangeiro que comprove sua condição temporária ou per-
manente no país.

§ 6º - O candidato que tenha realizado no exterior estudos equivalen-
tes ao Ensino Médio, no todo ou em parte, deverá apresentar reconhecimento de equivalên-
cia de estudos, por Secretaria de Educação. 

§ 7º - Os documentos escolares apresentados em língua estrangeira, 
acompanhados da respectiva tradução ofi cial, deverão ter o visto do país de origem e da 
autoridade consular brasileira.

Artigo 20 - Para os cursos da USP, sábado é considerado dia letivo.

Artigo 21 - O desrespeito às normas que regem o Concurso Vestibular, 
bem como a desobediência às exigências registradas no Manual do Candidato, além de san-
ções legais cabíveis, implicam a desclassifi cação do candidato.

Artigo 22 - O candidato que, dentro do prazo destinado à matrícula, 
não cumprir as exigências do Artigo 19, não poderá matricular-se na USP, fi cando sem efeito 
as notas ou a classifi cação que lhe tiverem sido atribuídas nas provas do Concurso Vestibular.

Artigo 23 - Será expressamente vedada, em qualquer hipótese, a per-
muta de vagas ou períodos entre candidatos classifi cados no Concurso Vestibular, ainda que 
se trate de cursos Diurno e Noturno da mesma Unidade Universitária.

Artigo 24 - É vedado o ingresso, em cursos de graduação da USP, aos 
alunos matriculados em cursos de graduação de outra instituição pública de ensino superior, 
cancelando-se automaticamente a matrícula na USP, se tal ocorrência for constatada. 

Artigo 25 – É vedada a realização simultânea de mais de um curso de 
graduação na USP. O aluno já matriculado em curso de Graduação da USP e que, em virtude 
de aprovação no Concurso Vestibular a que se refere esta Resolução, efetuar matrícula em 
qualquer curso desta Universidade, será automaticamente desligado do anterior.

Artigo 26 - Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Gra-
duação.

Artigo 27 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário (Processo 2006.1.6508.1.1).

Reitoria da Universidade de São Paulo, aos 19 de junho de 2006.
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Resolução CoG s/nº, de 21 de junho de 2007.

Estabelece normas, dispõe sobre as disciplinas e respec-
tivos programas para o Concurso Vestibular de 2008 da 
Universidade de São Paulo e dá outras providências.

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade de São Paulo, tendo em 
vista o disposto no art. 61 do Estatuto e considerando o deliberado pelo Conselho de Gradu-
ação, em Sessão realizada em 24 de maio de 2007, baixa a seguinte

RESOLUÇÃO:

I - Disposições Gerais

Artigo 1º - O Concurso Vestibular de 2008 será feito por meio de provas 
que avaliem a aptidão intelectual do candidato para o estudo superior e os conhecimentos 
comuns às diversas formas de educação do Ensino Médio.

Artigo 2º - O Concurso Vestibular destina-se aos interessados que con-
cluíram, ou estejam prestes a concluir, em 2007, curso de Ensino Médio ou equivalente, bem 
como aos portadores de diploma de curso superior ofi cial ou reconhecido, devidamente re-
gistrado.

Artigo 3º - Os candidatos habilitados à Universidade serão seleciona-
dos mediante processo classifi catório, sendo aproveitadas, até seu limite, as vagas fi xadas para 
os diferentes cursos, respeitado o número de chamadas previsto no Manual do Candidato 
da FUVEST. Conforme disposto no Regimento Geral e no Estatuto da USP se, após a última 
chamada, restarem vagas não preenchidas pelos candidatos do Concurso Vestibular, essas 
serão destinadas aos processos de transferência e de ingresso de portadores de diploma de 
nível superior.

§ 1º - O Concurso Vestibular terá duas fases.

§ 2º - O Concurso Vestibular versará sobre o conjunto das disciplinas 
do núcleo comum do Ensino Médio: Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografi a, 
Português e Inglês, cujos programas estão registrados no Anexo II desta Resolução, e conterá 
algumas questões interdisciplinares.

§ 3º - O total de vagas fi xado para os cursos de graduação da Univer-
sidade de São Paulo, relacionado no Anexo III desta Resolução, é de 10.302 (dez mil trezentas 
e duas).

Artigo 4º - A realização do Concurso Vestibular da Universidade de São 
Paulo, para 2008, fi cará a cargo da Fundação Universitária para o Vestibular - FUVEST.
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Parágrafo único - À FUVEST caberá, com a antecedência necessária, a 
responsabilidade de tornar públicos: datas e locais de realização das provas; datas, locais e 
formas de divulgação de listas de convocados, bem como todas as informações relacionadas 
ao Concurso Vestibular.

Artigo 5º - O Manual do Candidato será vendido em determinadas 
agências do Santander Banespa no período de 06 a 12 de setembro de 2007. O pagamento 
da taxa de inscrição poderá ser feito em qualquer agência bancária. A taxa de inscrição, pro-
posta pela FUVEST e aprovada pela Pró-Reitoria de Graduação, será de R$ 100,00 (cem reais).

II - Inscrições

Artigo 6º - A inscrição ao Concurso Vestibular será feita num dos pos-
tos de inscrição da FUVEST, relacionados no Manual do Candidato 2008, nos dias 09 e 16 de 
setembro de 2007, mediante apresentação do original do documento de identidade, pelo 
candidato, ou por apresentação de cópia autenticada do documento ofi cial por seu procura-
dor, na ocasião, também devidamente identifi cado. 

Parágrafo único - O candidato de nacionalidade estrangeira deverá 
apresentar o original do documento de identidade de estrangeiro, expedido por autoridade 
brasileira, que comprove sua condição de morador temporário ou permanente no país.

Artigo 7º - Os cursos oferecidos pela USP agrupam-se em carreiras, de 
acordo com as áreas de conhecimento, conforme registrado na Tabela de Carreiras e Provas, 
constante do Anexo I desta Resolução.

§ 1º - O candidato deve inscrever-se em uma única carreira.

§ 2º- O candidato não poderá mudar de carreira após a entrega da 
fi cha de inscrição.

§ 3º - Os candidatos às carreiras de Música e de Artes Plásticas poderão 
inscrever-se simultaneamente em uma segunda opção de carreira (exceto nas próprias de 
Música e de Artes Plásticas). Assim, na hipótese de não serem habilitados para as mesmas, 
poderão, ainda, concorrer a uma segunda opção.

Artigo 8º - No ato da inscrição ao Concurso Vestibular, o candidato op-
tará:

I) pela carreira que desejar;

II) pelos cursos dessa carreira, até no máximo de quatro, em ordem de 
preferência, quando houver mais de um curso na carreira escolhida. 

Parágrafo único - É proibido ao candidato inscrever-se mais de uma vez 
ao Concurso Vestibular. Caso isso ocorra, todas as inscrições serão anuladas.
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III - Provas

Artigo 9º - Os candidatos às carreiras de Música e de Artes Plásticas, 
antes da realização da 1ª fase, serão submetidos a um conjunto de provas de Habilidades 
Específi cas, de caráter eliminatório, conforme o que se segue:

I) Às provas específi cas de Música, será atribuído um valor máximo de 
120 (cento e vinte) pontos que serão computados apenas para os que forem selecionados 
para a 2ª fase; aqueles que não tiverem aproveitamento igual ou superior a 50% (cinqüenta 
por cento) nesse conjunto de provas fi carão excluídos da referida carreira de Música.

II) Às provas específi cas de Artes Plásticas, será atribuído um valor má-
ximo de 80 (oitenta) pontos que serão computados apenas para os que forem selecionados 
para a 2ª fase, sendo considerados aprovados aqueles candidatos com as maiores notas, na 
proporção de quatro candidatos por vaga oferecida.

Artigo 10 - Em todas as carreiras, a 1ª fase será constituída por prova de 
Conhecimentos Gerais, sob a forma de testes de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, 
sendo apenas uma correta, entendendo-se por Conhecimentos Gerais o conjunto de discipli-
nas que constituem o núcleo comum obrigatório do Ensino Médio, conforme mencionado 
no § 2º do Artigo 3º.

§ 1º - A prova será constituída de 90 questões, valendo 1 ponto cada 
uma. Portanto, a nota máxima possível nessa prova será 90 pontos.

§ 2º - Os candidatos ao Concurso Vestibular de 2008 da USP poderão 
solicitar, no ato da inscrição, o aproveitamento da nota de Conhecimentos Gerais, obtida no 
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, em 2006 ou 2007, para a 1ª fase da FUVEST, segun-
do os critérios: 

I) Só poderá ser aproveitada a nota de um desses dois exames do 
ENEM, referidos no parágrafo acima.

II) A nota a ser contabilizada na 1ª fase da FUVEST será calculada como 
se segue: 

Nota da Primeira Fase =  4XF + 1XE

                                                     5

em que F é o número de pontos obtido na prova de 1ª fase da FUVEST 
e E é o número de pontos obtido na prova do ENEM, normalizada, sem levar em conta a prova 
de Redação do referido exame. A nota do ENEM será normalizada para a mesma escala de 
notas da FUVEST. Para efeito de classifi cação no Concurso Vestibular 2008, a nota calculada 
pela fórmula anterior será aproximada ao décimo da unidade. Porém, apenas para efeito de 
convocação para a 2ª fase, quando for o caso, as notas serão arredondadas para o número 
inteiro imediatamente superior. 

III) Se o candidato não tiver realizado nenhum exame do ENEM em 
2006 ou 2007, ou se o valor calculado pela fórmula do item II for inferior ao valor de F, referido 
no citado item II, será contabilizado, como nota de 1ª fase, o valor de F.
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Artigo 11 - A 2ª fase será constituída por um conjunto de até 4 (quatro) 
provas de natureza analítico-expositiva, sendo uma, necessariamente, de Português e, even-
tualmente, outras, conforme indica a Tabela de Carreiras e Provas, constante do Anexo I desta 
Resolução.

§ 1º - A prova de Português incluirá a elaboração de uma Redação.

§ 2º - A prova de Português valerá 40 (quarenta) ou 80 (oitenta) pontos, 
dependendo da carreira, sendo a nota arredondada, quando for o caso, ao décimo de ponto. 

§ 3º - A Redação valerá a metade da prova de Português.

§ 4º - Nas demais provas a que se refere este artigo, os candidatos po-
derão obter um número inteiro de pontos de 0 (zero) a 40 (quarenta), exceto nas carreiras de 
Arquitetura - São Paulo e Design, em que os candidatos poderão obter um número inteiro 
de pontos de 0 (zero) a 20 (vinte) e ainda na carreira de Matemática Aplicada - Ribeirão Preto, 
na qual os candidatos poderão obter um número inteiro de pontos de 0 (zero) a 80 (oitenta).

Artigo 12 - Na 2ª fase, serão realizadas provas de Habilidades Específi -
cas, de caráter classifi catório, para as carreiras de: Artes Cênicas (Bacharelado e Licenciatura), 
Curso Superior do Audiovisual, Esporte, Arquitetura e Design, que terão a seguinte pontuação:

I) 80 (oitenta) pontos nas carreiras de Artes Cênicas - Bacharelado e Li-
cenciatura e Curso Superior do Audiovisual;

II) 40 (quarenta) pontos na carreira de Esporte - Bacharelado;

III) 80 (oitenta) pontos nas carreiras de Arquitetura - São Paulo e 
Design;

IV) 40 (quarenta) pontos na carreira de Arquitetura - São Carlos.

Artigo 13 - O número máximo de pontos, a ser atingido no conjunto de 
provas da 2ª fase, será de 160, indicados na Tabela que constitui o Anexo I desta Resolução. 

IV - Classifi cação e matrícula

Artigo 14 - Em cada carreira, serão convocados para a 2ª fase os can-
didatos melhor classifi cados com base na nota da 1ª fase, em número igual a três vezes o 
número de vagas em cada carreira. A nota obtida pelo último candidato convocado para a 2ª 
fase, em cada carreira, é defi nida como a Nota de Corte da carreira.

§ 1º - Em hipótese alguma, serão convocados para a 2ª fase candidatos 
que obtiverem um número de acertos inferior a 22 questões na prova de 1ª fase da FUVEST.
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§ 2º - Ocorrendo empate na última colocação correspondente a cada 
carreira, serão admitidos para a 2ª fase todos os candidatos nessa condição.

Artigo 15 - Os candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente 
em escolas públicas no Brasil poderão optar pelo Sistema de Pontuação Acrescida, mediante 
a aplicação de um fator de acréscimo de 3% nas notas da 1ª e 2ª fases. Desta forma, além dos 
candidatos convocados para a 2ª fase, de acordo com os critérios descritos no Artigo 14, serão 
também convocados aqueles que optaram pelo Sistema de Pontuação Acrescida e que, após 
a multiplicação da nota da 1ª fase por 1,03, atingirem a Nota de Corte da carreira para a qual 
estão prestando o Concurso Vestibular.

§ 1º - Para efeito deste Edital, são consideradas escolas públicas bra-
sileiras aquelas mantidas pela administração municipal, estadual ou federal. Os candidatos 
que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas no exterior não poderão benefi ciar-se do 
Sistema de Pontuação Acrescida.

§ 2º - Candidatos que fi zeram exame supletivo, de madureza ou Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA), na forma presencial ou semipresencial/presença fl exível, 
também poderão optar pelo Sistema de Pontuação Acrescida, caso tenham feito seus es-
tudos em escolas públicas, conforme a Lei nº 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional.

§ 3º - Bolsistas de escolas particulares ou pertencentes a fundações, 
ainda que gratuitas, não poderão benefi ciar-se do Sistema de Pontuação Acrescida.

§ 4º - Constatada, a qualquer tempo, a falsidade das informações a que 
se refere o Artigo 15, sujeitar-se-á o infrator às penalidades previstas na legislação civil e penal 
e terá cancelada sua matrícula junto à USP. 

§ 5º - No caso de candidatos provenientes de escola pública e que op-
taram pelo Sistema de Pontuação Acrescida, a nota da 1ª fase não poderá exceder 90 pontos 
e a da 2ª fase, 160 pontos, sendo abandonados os pontos que excederem esses limites, em 
função da participação no Sistema de Pontuação Acrescida.

Artigo 16 - A nota fi nal, utilizada para a classifi cação, será obtida multi-
plicando-se por 1.000 (mil) o número total de pontos conseguido pelo candidato, no conjun-
to de provas da 1ª e da 2ª fases exigidas em sua carreira e dividindo-se o resultado por 320, 
número máximo de pontos possíveis nessas provas, arredondando-se, quando necessário, ao 
décimo de ponto.

§ 1º - A nota da 1ª fase será convertida para uma escala de 0 a 160 
pontos.

§ 2º - Os pesos da 1ª e da 2ª fases serão iguais. Portanto, a nota da 2ª 
fase de candidatos inscritos em carreiras, cuja soma dos pontos das provas não atingir 160 
(ver Anexo I desta Resolução), será obtida multiplicando-se o número de pontos por fator 
apropriado para efeito de normalização.

§ 3º - Será desclassifi cado o candidato que tiver obtido um número 
total de pontos igual a zero no conjunto das provas da 2ª fase.



PR
Ó

R
EI

TO
RI

A 
D

E 
G

RA
D

UA
ÇÃ

O

18

§ 4º - A falta em mais de 50% das provas exigidas na 2ª fase, pela car-
reira em que o candidato estiver inscrito, será motivo de desclassifi cação.

Artigo 17 - A classifi cação dos candidatos será feita pela ordem decres-
cente das notas fi nais.

Parágrafo único - O desempate será feito, sucessivamente, por:

a) Número total de pontos obtido no conjunto das provas da 2ª fase; 

b) Número de pontos obtido na prova de Português da 2ª fase ou, 
quando houver, na prova de Habilidades Específi cas; 

c) Critério de idade, dando-se preferência ao candidato de mais idade 
até que se completem as vagas.

Artigo 18 - Os resultados do Concurso Vestibular serão válidos, apenas, 
até a última chamada constante do Manual do Candidato. 

Parágrafo único - Não será necessária a guarda da documentação dos 
candidatos por prazo superior a 1 (um) ano, após a realização do Concurso Vestibular.

Artigo 19 - A matrícula dos candidatos classifi cados para admissão aos 
Cursos de Graduação da USP dependerá, obrigatoriamente, da apresentação de:

I) certifi cado de conclusão de curso de Ensino Médio ou equivalente 
e respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma 
cópia);

II) documento de identidade ofi cial (uma cópia);

III) uma foto 3x4, datada, com menos de um ano.

§ 1º - A entrega dos documentos mencionados nas alíneas I e II deste 
artigo deverá ser acompanhada da apresentação do respectivo original ou de cópia auten-
ticada.

§ 2º - Os candidatos que usufruírem o direito do Sistema de Pontuação 
Acrescida, nos termos do Artigo 15, deverão apresentar, no ato da matrícula, histórico escolar 
e certifi cado de conclusão do Ensino Médio que comprovem a realização integral do referido 
curso em escola pública do Brasil. 

§ 3º - Após cada chamada, o candidato que não comparecer ao local 
de matrícula, ou que não se fi zer representar por seu procurador, nas datas e horários previs-
tos, fi cará defi nitivamente excluído do Concurso Vestibular, sendo inefi cazes todos os atos 
praticados até esse momento.

§ 4º - A efetivação da matrícula dos candidatos convocados, em 1ª e 2ª 
chamadas, estará sujeita à confi rmação da mesma, que deverá ser feita pessoalmente pelo 
ingressante ou por procuração, junto ao Serviço de Graduação de sua Unidade, em período 
a ser estabelecido no Calendário Escolar de 2008. A ausência de manifestação do interessado 
implicará o cancelamento automático de sua vaga na USP.

§ 5º - O candidato de nacionalidade estrangeira deverá apresentar o 
documento de identidade de estrangeiro que comprove sua condição temporária ou per-
manente no país.
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§ 6º - O candidato que tenha realizado no exterior estudos equivalen-
tes ao Ensino Médio, no todo ou em parte, deverá apresentar reconhecimento de equivalên-
cia de estudos, por Secretaria de Educação. 

§ 7º - Os documentos escolares apresentados em língua estrangeira, 
acompanhados da respectiva tradução ofi cial, deverão ter o visto do país de origem e da 
autoridade consular brasileira.

Artigo 20 - Para os cursos da USP, sábado é considerado dia letivo.

Artigo 21 - O desrespeito às normas que regem o Concurso Vestibular, 
bem como a desobediência às exigências registradas no Manual do Candidato, além de san-
ções legais cabíveis, implicam a desclassifi cação do candidato.

Artigo 22 - O candidato que, dentro do prazo destinado à matrícula, 
não cumprir as exigências do Artigo 19, não poderá matricular-se na USP, fi cando sem efeito 
as notas ou a classifi cação que lhe tiverem sido atribuídas nas provas do Concurso Vestibular.

Artigo 23 - Será expressamente vedada, em qualquer hipótese, a per-
muta de vagas ou períodos entre candidatos classifi cados no Concurso Vestibular, ainda que 
se trate de cursos Diurno e Noturno da mesma Unidade Universitária.

Artigo 24 - É vedado o ingresso, em cursos de graduação da USP, aos 
alunos matriculados em cursos de graduação de outra instituição pública de ensino superior, 
cancelando-se automaticamente a matrícula na USP, se tal ocorrência for constatada. 

Artigo 25 - É vedada a realização simultânea de mais de um curso de 
graduação na USP. O aluno já matriculado em curso de Graduação da USP e que, em virtude 
de aprovação no Concurso Vestibular a que se refere esta Resolução, efetuar matrícula em 
qualquer curso desta Universidade, será automaticamente desligado do anterior.

Artigo 26 - Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Gra-
duação.

Artigo 27 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário (Processo 2007.1.1605.1.0).

Reitoria da Universidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2007.
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Resolução CoG nº 5458, de 25 de junho de 2008.

Estabelece normas, dispõe sobre as disciplinas e respec-
tivos programas para o Concurso Vestibular de 2009 da 
Universidade de São Paulo e dá outras providências.

 

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade de São Paulo, tendo em 
vista o disposto no art. 61 do Estatuto e considerando o deliberado pelo Conselho de Gradu-
ação, em Sessões realizadas em 15 de maio e 05 de junho de 2008, baixa a seguinte

RESOLUÇÃO:

I - Disposições Gerais

Artigo 1º - O Concurso Vestibular de 2009 será feito por meio de provas 
que avaliem a aptidão intelectual do candidato para o estudo superior e os conhecimentos 
comuns às diversas formas de educação do Ensino Médio.

Artigo 2º - O Concurso Vestibular destina-se aos interessados que con-
cluíram, ou estejam prestes a concluir, em 2008, curso de Ensino Médio ou equivalente, bem 
como aos portadores de diploma de curso superior ofi cial ou reconhecido, devidamente re-
gistrado.

Artigo 3º - Os candidatos habilitados à Universidade serão seleciona-
dos mediante processo classifi catório, sendo aproveitadas, até seu limite, as vagas fi xadas 
para os diferentes cursos, respeitado o número de quatro chamadas previsto no Manual do 
Candidato da FUVEST. Conforme disposto no Regimento Geral e no Estatuto da USP se, após 
a última chamada, restarem vagas não preenchidas pelos candidatos do Concurso Vestibular, 
essas serão destinadas aos processos de transferência e de ingresso de portadores de diplo-
ma de nível superior.

§ 1º - O Concurso Vestibular terá duas fases.

§ 2º - O Concurso Vestibular versará sobre o conjunto das disciplinas 
do núcleo comum do Ensino Médio: Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografi a, 
Português e Inglês, cujos programas estão registrados no Anexo II desta Resolução, e conterá 
algumas questões interdisciplinares.

§ 3º - O total de vagas fi xado para os cursos de graduação da Universi-
dade de São Paulo, relacionado no Anexo III desta Resolução, é de 10.557 (dez mil quinhentas 
e cinqüenta e sete). 

Artigo 4º - A realização do Concurso Vestibular da Universidade de São 
Paulo, para 2009, fi cará a cargo da Fundação Universitária para o Vestibular - FUVEST.
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Parágrafo único - À FUVEST caberá, com a antecedência necessária, a 
responsabilidade de tornar públicos: datas e locais de realização das provas; datas, locais e 
formas de divulgação de listas de convocados, bem como todas as informações relacionadas 
ao Concurso Vestibular.

Artigo 5º - O Manual do Candidato será vendido em determinadas 
agências do Banco Santander no período de 04 de agosto a 10 de setembro de 2008. O 
pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito em qualquer agência bancária. A taxa de 
inscrição, proposta pela FUVEST e aprovada pela Pró-Reitoria de Graduação, será de R$ 105,00 
(cento e cinco reais).

II - Inscrições

Artigo 6º - A inscrição ao Concurso Vestibular será feita num dos pos-
tos de inscrição da FUVEST, relacionados no Manual do Candidato 2009, nos dias 07 e 14 de 
setembro de 2008, mediante apresentação do original do documento de identidade, pelo 
candidato, ou por apresentação de cópia autenticada do documento ofi cial, por seu procura-
dor, na ocasião, também devidamente identifi cado. 

Parágrafo único - O candidato de nacionalidade estrangeira deverá 
apresentar o original do documento de identidade de estrangeiro, expedido por autoridade 
brasileira, que comprove sua condição de morador temporário ou permanente no país.

Artigo 7º - Os cursos oferecidos pela USP agrupam-se em carreiras, de 
acordo com as áreas de conhecimento, conforme registrado na Tabela de Carreiras e Provas, 
constante do Anexo I desta Resolução.

§ 1º - O candidato deve inscrever-se em uma única carreira.

§ 2º- O candidato não poderá mudar de carreira após a entrega da 
fi cha de inscrição.

§ 3º - Os candidatos às carreiras de Música e de Artes Plásticas poderão 
inscrever-se simultaneamente em uma segunda opção de carreira (exceto nas próprias de 
Música e de Artes Plásticas). Assim, na hipótese de não serem habilitados para as mesmas, 
poderão, ainda, concorrer a uma segunda opção.

Artigo 8º - No ato da inscrição ao Concurso Vestibular, o candidato op-
tará:

I) pela carreira que desejar;

II) pelos cursos dessa carreira, até no máximo de quatro, em ordem de 
preferência, quando houver mais de um curso na carreira escolhida. 

Parágrafo único - É proibido ao candidato inscrever-se mais de uma vez 
ao Concurso Vestibular. Caso isso ocorra, todas as inscrições serão anuladas.
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III - Provas

Artigo 9º - Os candidatos às carreiras de Música e de Artes Plásticas, 
antes da realização da 1ª fase, serão submetidos a um conjunto de provas de Habilidades 
Específi cas, de caráter eliminatório, conforme o que se segue:

I) Às provas específi cas de Música, será atribuído um valor máximo de 
120 (cento e vinte) pontos que serão computados apenas para os que forem selecionados 
para a 2ª fase; aqueles que não tiverem aproveitamento igual ou superior a 50% (cinqüenta 
por cento) nesse conjunto de provas fi carão excluídos da referida carreira de Música.

II) Às provas específi cas de Artes Plásticas, será atribuído um valor má-
ximo de 80 (oitenta) pontos que serão computados apenas para os que forem selecionados 
para a 2ª fase, sendo considerados aprovados aqueles candidatos com as maiores notas, na 
proporção de quatro candidatos por vaga oferecida.

Artigo 10 - Em todas as carreiras, a 1ª fase será constituída por prova de 
Conhecimentos Gerais, sob a forma de testes de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, 
sendo apenas uma correta, entendendo-se por Conhecimentos Gerais o conjunto de discipli-
nas que constituem o núcleo comum obrigatório do Ensino Médio, conforme mencionado 
no § 2º do Artigo 3º.

§ 1º - A prova será constituída de 90 questões, valendo 1 ponto cada 
uma. Portanto, a nota máxima possível nessa prova será 90 pontos.

§ 2º - Os candidatos ao Concurso Vestibular de 2009 da USP poderão 
solicitar, no ato da inscrição, o aproveitamento da nota de Conhecimentos Gerais, obtida no 
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, em 2007 ou 2008, para a 1ª fase da FUVEST, segun-
do os critérios: 

I) Só poderá ser aproveitada a nota de um desses dois exames do 
ENEM, referidos no parágrafo acima;

II) A FUVEST escolherá o melhor resultado obtido pelo candidato no 
ENEM nesses 2 anos;

III) A nota a ser contabilizada na 1ª fase da FUVEST será calculada como 
se segue: 

Nota da Primeira Fase =  4XF + 1XE

                                                    5

em que F é o número de pontos obtido na prova de 1ª fase da FUVEST 
e E é o número de pontos obtido na prova do ENEM, normalizada, sem levar em conta a prova 
de Redação do referido exame. A nota do ENEM será normalizada para a mesma escala de 
notas da FUVEST. Para efeito de classifi cação no Concurso Vestibular 2009, a nota calculada 
pela fórmula anterior será aproximada ao décimo da unidade. Porém, apenas para efeito de 
convocação para a 2ª fase, quando for o caso, as notas serão arredondadas para o número 
inteiro imediatamente superior. 
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IV) Se o candidato não tiver realizado nenhum exame do ENEM em 
2007 ou 2008, ou se o valor calculado pela fórmula do item III for inferior ao valor de F, referido 
no citado item III, será contabilizado, como nota de 1ª fase, o valor de F.

Artigo 11 - A 2ª fase será constituída por um conjunto de até 4 (quatro) 
provas de natureza analítico-expositiva, sendo uma, necessariamente, de Português e, even-
tualmente, outras, conforme indica a Tabela de Carreiras e Provas, constante do Anexo I desta 
Resolução.

§ 1º - A prova de Português incluirá a elaboração de uma Redação.

§ 2º - A prova de Português valerá 40 (quarenta) ou 80 (oitenta) pontos, 
dependendo da carreira, sendo a nota arredondada, quando for o caso, ao décimo de ponto. 

§ 3º - A Redação valerá a metade da prova de Português.

§ 4º - Nas demais provas a que se refere este artigo, os candidatos po-
derão obter um número inteiro de pontos de 0 (zero) a 40 (quarenta), exceto nas carreiras de 
Arquitetura - São Paulo e Design, em que os candidatos poderão obter um número inteiro 
de pontos de 0 (zero) a 20 (vinte); Arquitetura – São Carlos, em que os candidatos poderão 
obter um número inteiro de pontos de 0 (zero) a 20 (vinte) e ainda na carreira de Matemática 
Aplicada - Ribeirão Preto, na qual os candidatos poderão obter um número inteiro de pontos 
de 0 (zero) a 80 (oitenta).

Artigo 12 - Na 2ª fase, serão realizadas provas de Habilidades Específi -
cas, de caráter classifi catório, para as carreiras de: Artes Cênicas (Bacharelado e Licenciatura), 
Curso Superior do Audiovisual, Arquitetura e Design, que terão a seguinte pontuação:

I) 80 (oitenta) pontos nas carreiras de Artes Cênicas - Bacharelado e Li-
cenciatura, e Curso Superior do Audiovisual;

II) 80 (oitenta) pontos nas carreiras de Arquitetura - São Paulo e Design;

III) 40 (quarenta) pontos na carreira de Arquitetura - São Carlos.

Artigo 13 - O número máximo de pontos, a ser atingido no conjunto de 
provas da 2ª fase, será de 160, indicados na Tabela que constitui o Anexo I desta Resolução. 

IV - Classifi cação e matrícula

Artigo 14 - Em cada carreira, serão convocados para a 2ª fase os can-
didatos melhor classifi cados com base na nota da 1ª fase, em número igual a três vezes o 
número de vagas em cada carreira. A nota obtida pelo último candidato convocado para a 2ª 
fase, em cada carreira, é defi nida como a Nota de Corte da carreira.

§ 1º - Em hipótese alguma, serão convocados para a 2ª fase candidatos 
que obtiverem um número de acertos inferior a 22 questões na prova de 1ª fase da FUVEST.
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§ 2º - Ocorrendo empate na última colocação correspondente a cada 
carreira, serão admitidos para a 2ª fase todos os candidatos nessa condição.

Artigo 15 - Os candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente 
em escolas públicas no Brasil poderão optar pelo Sistema de Pontuação Acrescida. Neste caso, 
esses candidatos terão um fator de acréscimo de 3% nas notas da 1ª e 2ª fases. A bonifi cação 
poderá ser acrescida de até mais 6% dependendo do desempenho do candidato no ENEM 
de 2007 ou 2008. Candidatos que estiverem cursando o 3o ano do Ensino Médio regular em 
2008 em escolas vinculadas à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e participarem 
do Programa de Avaliação Seriada da USP (PASUSP) poderão receber até mais 3%, totalizando 
um bônus de 12%. A concessão da bonifi cação adicional de até mais 6% pela participação no 
ENEM e de até mais 3% pela participação no PASUSP seguirá os seguintes critérios: 

I) A bonifi cação adicional de até mais 6% para candidatos que cursa-
ram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas será calculada com base no número 
de pontos na prova objetiva do ENEM de 2007 ou 2008, empregando-se a seguinte expres-
são, válida desde que o número de pontos no ENEM (NE) seja maior do que 15: 

Bônus ENEM (em %) = 6 (NE - 15)

                    48

II) No caso do bônus adicional para candidatos participantes do PA-
SUSP, o cálculo será efetuado empregando-se a expressão abaixo, em que a variável NP 
equivale ao número de pontos do candidato na prova específi ca do PASUSP (que conterá 50 
questões objetivas), válida desde que NP seja maior do que 12: 

Bônus do PASUSP (em %) = 3 (NP - 12)

                  38

Se NE for igual ou menor do que 15, o bônus correspondente ao ENEM 
será nulo. Se NP for igual ou menor do que 12, o bônus correspondente ao PASUSP será nulo.

Desta forma, além dos candidatos convocados para a 2ª fase, de acor-
do com os critérios descritos no Artigo 14, serão também convocados aqueles que optaram 
pelo Sistema de Pontuação Acrescida e que, após o acréscimo da nota da 1ª fase segundo o 
bônus obtido, atingirem a Nota de Corte da carreira para a qual estão prestando o Concurso 
Vestibular.

§ 1º - Para efeito deste Edital, são consideradas escolas públicas bra-
sileiras aquelas mantidas pela administração municipal, estadual ou federal. Os candidatos 
que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas no exterior não poderão benefi ciar-se do 
Sistema de Pontuação Acrescida.

§ 2º - Candidatos que fi zeram exame supletivo, de madureza ou Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA), na forma presencial ou semipresencial/presença fl exível, 
também poderão optar pelo Sistema de Pontuação Acrescida, caso tenham feito seus es-
tudos em escolas públicas, conforme a Lei nº 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional.



RE
LA

TÓ
RI

O
 D

E 
G

ES
TÃ

O
  

Q
UA

D
RI

ÊN
IO

 2
00

6/
20

09

25

 § 3º - Bolsistas de escolas particulares ou pertencentes a fundações, 
ainda que gratuitas, não poderão benefi ciar-se do Sistema de Pontua-
ção Acrescida.

§ 4º - Constatada, a qualquer tempo, a falsidade das informações a que 
se refere o Artigo 15, sujeitar-se-á o infrator às penalidades previstas na legislação civil e penal 
e terá cancelada sua matrícula junto à USP. 

§ 5º - No caso de candidatos provenientes de escola pública que rece-
berem bonifi cação, a nota da 1ª fase não poderá exceder 90 pontos e a da 2ª fase, 160 pontos, 
sendo abandonados os pontos que excederem esses limites. 

Artigo 16 - A nota fi nal, utilizada para a classifi cação, será obtida multi-
plicando-se por 1.000 (mil) o número total de pontos conseguido pelo candidato, no conjun-
to de provas da 1ª e da 2ª fases exigidas em sua carreira e dividindo-se o resultado por 320, 
número máximo de pontos possíveis nessas provas, arredondando-se, quando necessário, ao 
décimo de ponto.

§ 1º - A nota da 1ª fase será convertida para uma escala de 0 a 160 
pontos.

§ 2º - Os pesos da 1ª e da 2ª fases serão iguais. Portanto, a nota da 2ª 
fase de candidatos inscritos em carreiras, cuja soma dos pontos das provas não atingir 160 
(ver Anexo I desta Resolução), será obtida multiplicando-se o número de pontos por fator 
apropriado para efeito de normalização.

§ 3º - Ficará excluído do Concurso Vestibular o candidato que obtiver 
nota 0 (zero) em qualquer das provas da segunda fase.

Artigo 17 - A classifi cação dos candidatos será feita pela ordem decres-
cente das notas fi nais.

Parágrafo único - O desempate será feito, sucessivamente, por:

a) Número total de pontos obtido no conjunto das provas da 2ª fase; 

b) Número de pontos obtido na prova de Português da 2ª fase ou, 
quando houver, na prova de Habilidades Específi cas; 

c) Critério de idade, dando-se preferência ao candidato de mais idade 
até que se completem as vagas.

Artigo 18 - Os resultados do Concurso Vestibular serão válidos, apenas, 
até a última chamada constante do Manual do Candidato. 

Parágrafo único - Não será necessária a guarda da documentação dos 
candidatos por prazo superior a 1 (um) ano, após a realização do Concurso Vestibular.

Artigo 19 - A matrícula dos candidatos classifi cados para admissão aos 
Cursos de Graduação da USP dependerá, obrigatoriamente, da apresentação de:

I) certifi cado de conclusão de curso de Ensino Médio ou equivalente 
e respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma 
cópia);
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II) documento de identidade ofi cial (uma cópia);

III) uma foto 3x4, datada, com menos de um ano.

§ 1º - A entrega dos documentos mencionados nas alíneas I e II deste ar-
tigo deverá ser acompanhada da apresentação do respectivo original ou de cópia autenticada.

§ 2º - Os candidatos que usufruírem o direito do Sistema de Pontuação 
Acrescida, nos termos do Artigo 15, deverão apresentar, no ato da matrícula, histórico escolar 
e certifi cado de conclusão do Ensino Médio que comprovem a realização integral do referido 
curso em escola pública do Brasil. 

§ 3º - Após cada chamada, o candidato que não comparecer ao local 
de matrícula, ou que não se fi zer representar por seu procurador, nas datas e horários previs-
tos, fi cará defi nitivamente excluído do Concurso Vestibular, sendo inefi cazes todos os atos 
praticados até esse momento.

§ 4º - A efetivação da matrícula dos candidatos convocados, em 1ª e 2ª 
chamadas, estará sujeita à confi rmação da mesma, que deverá ser feita pessoalmente pelo 
ingressante ou por procuração, junto ao Serviço de Graduação de sua Unidade, em período 
a ser estabelecido no Calendário Escolar de 2009. A ausência de manifestação do interessado 
implicará o cancelamento automático de sua vaga na USP.

§ 5º - O candidato de nacionalidade estrangeira deverá apresentar o 
documento de identidade de estrangeiro que comprove sua condição temporária ou per-
manente no país.

§ 6º - O candidato que tenha realizado no exterior estudos equivalen-
tes ao Ensino Médio, no todo ou em parte, deverá apresentar reconhecimento de equivalên-
cia de estudos, por Secretaria de Educação. 

§ 7º - Os documentos escolares apresentados em língua estrangeira, 
acompanhados da respectiva tradução ofi cial, deverão ter o visto do país de origem e da 
autoridade consular brasileira.

Artigo 20 - Para os cursos da USP, sábado é considerado dia letivo.

Artigo 21 - O desrespeito às normas que regem o Concurso Vestibular, 
bem como a desobediência às exigências registradas no Manual do Candidato, além de san-
ções legais cabíveis, implicam a desclassifi cação do candidato.

Artigo 22 - O candidato que, dentro do prazo destinado à matrícula, 
não cumprir as exigências do Artigo 19, não poderá matricular-se na USP, fi cando sem efeito 
as notas ou a classifi cação que lhe tiverem sido atribuídas nas provas do Concurso Vestibular.

Artigo 23 - Será expressamente vedada, em qualquer hipótese, a per-
muta de vagas ou períodos entre candidatos classifi cados no Concurso Vestibular, ainda que 
se trate de cursos Diurno e Noturno da mesma Unidade Universitária.

Artigo 24 - É vedado o ingresso, em cursos de graduação da USP, aos 
alunos matriculados em cursos de graduação de outra instituição pública de ensino superior, 
cancelando-se automaticamente a matrícula na USP, se tal ocorrência for constatada. 
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Artigo 25 - É vedada a realização simultânea de mais de um curso de 
graduação na USP. O aluno já matriculado em curso de Graduação da USP e que, em virtude 
de aprovação no Concurso Vestibular a que se refere esta Resolução, efetuar matrícula em 
qualquer curso desta Universidade, será automaticamente desligado do anterior.

Artigo 26 - Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Gra-
duação.

Artigo 27 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário (Processo 2008.1.5677.1.6).

Reitoria da Universidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2008.
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Resolução CoG nº 5552, de 29 de maio de 2009.

Estabelece normas, dispõe sobre as disciplinas e respec-
tivos programas para o Concurso Vestibular de 2010 da 
Universidade de São Paulo e dá outras providências.

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade de São Paulo, tendo em 
vista o disposto no art. 61 do Estatuto e considerando o deliberado pelo Conselho de Gradu-
ação, em Sessão realizada em 21.05.2009, baixa a seguinte

RESOLUÇÃO:

I - Disposições Gerais

Artigo 1º - O Concurso Vestibular de 2010 será feito por meio de pro-
vas que avaliem os conhecimentos comuns às diversas modalidades de educação do Ensino 
Médio. 

Artigo 2º - O Concurso Vestibular destina-se aos interessados que con-
cluíram, ou estejam prestes a concluir, em 2009, curso de Ensino Médio ou equivalente, bem 
como aos portadores de diploma de curso superior ofi cial ou reconhecido, devidamente re-
gistrado.

Artigo 3º - Os candidatos serão selecionados mediante processo classi-
fi catório, sendo aproveitadas, até seu limite, as vagas fi xadas para os diferentes cursos, respei-
tado o número de 5 (cinco) chamadas, previsto no Manual do Candidato da FUVEST. Confor-
me disposto no Regimento Geral e no Estatuto da USP se, após a última chamada, restarem 
vagas não preenchidas pelos candidatos do Concurso Vestibular, essas serão destinadas ao 
ingresso de portadores de diploma de nível superior. As vagas ainda remanescentes serão 
destinadas ao processo de transferência.

§ 1º - O Concurso Vestibular terá duas fases, sendo a nota da 1ª fase 
utilizada apenas para a convocação à 2ª fase.

§ 2º - O Concurso Vestibular versará sobre o conjunto das disciplinas do 
núcleo comum do Ensino Médio: Biologia, Física, Geografi a, História, Inglês, Matemática, Por-
tuguês e Química, cujos programas estão registrados no Anexo II desta Resolução, e conterá 
questões interdisciplinares.

§ 3º - O total de vagas fi xado para os cursos de graduação da Universi-
dade de São Paulo, relacionado no Anexo III desta Resolução, é de 10.607(dez mil seiscentas 
e sete). 
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Artigo 4º - A realização do Concurso Vestibular da Universidade de São 
Paulo, para 2010, fi cará a cargo da Fundação Universitária para o Vestibular - FUVEST.

Parágrafo único - À FUVEST caberá, com a antecedência necessária, a 
responsabilidade de tornar públicos: datas e locais de realização das provas; datas, locais e 
formas de divulgação de listas de convocados, bem como todas as informações relacionadas 
ao Concurso Vestibular.

Artigo 5º - O Manual do Candidato, contendo todas as informações 
sobre o concurso, poderá ser acessado eletronicamente no site da FUVEST, www.fuvest.br, a 
partir de 03 de agosto de 2009. 

II - Inscrições

Artigo 6º - A inscrição ao Concurso Vestibular FUVEST 2010 será feita via 
internet no período de 28 de agosto a 11 de setembro.

§ 1º - Caberá à COSEAS – Coordenadoria de Assistência Social da USP a 
condução do processo de redução/isenção de taxa, em conformidade com a Lei Estadual nº 
12.782, de 20 de dezembro de 2007.

§ 2º - A taxa de inscrição, aprovada pelo Conselho Curador da FUVEST 
e pela Pró-Reitoria de Graduação, será de R$ 100,00 (cem reais).

Artigo 7º - Os cursos oferecidos pela USP agrupam-se em carreiras, de 
acordo com as áreas de conhecimento, conforme registrado na Tabela de Carreiras e Provas, 
constante do Anexo I desta Resolução.

§ 1º - O candidato deve inscrever-se em uma única carreira.

§ 2º - O candidato não poderá mudar de carreira, após a efetivação da 
inscrição.

§ 3º - Os candidatos às carreiras de Música e de Artes Plásticas poderão 
inscrever-se simultaneamente em uma segunda opção de carreira (exceto nas próprias de 
Música e de Artes Plásticas). Assim, na hipótese de não serem selecionados nas provas espe-
cífi cas, poderão, ainda, concorrer em uma segunda opção.

Artigo 8º - No ato da inscrição ao Concurso Vestibular, o candidato op-
tará:

I) pela carreira que desejar;

II) pelos cursos dessa carreira, até no máximo de quatro, em ordem de 
preferência, quando houver mais de um curso na carreira escolhida. 

Parágrafo único - É proibido ao candidato inscrever-se mais de uma vez 
ao Concurso Vestibular. Caso isso ocorra, todas as inscrições serão anuladas.
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III - Provas

Artigo 9º - Os candidatos às carreiras de Artes Plásticas e Música, antes 
da 1ª fase, serão submetidos a um conjunto de provas de Habilidades Específi cas, de caráter 
eliminatório.

I) Ao conjunto de provas específi cas de Música será atribuído um máxi-
mo de 100 pontos. Esses pontos serão computados apenas para os candidatos selecionados 
para a 2ª fase; aqueles que não tiverem aproveitamento igual ou superior a 50% (cinqüenta 
por cento), nesse conjunto de provas, fi carão excluídos da referida carreira de Música.

II) Ao conjunto de provas específi cas de Artes Plásticas será atribuído 
um máximo de 100 pontos. Esses pontos serão computados apenas para os candidatos que 
forem selecionados para a 2ª fase, sendo considerados aprovados aqueles com as maiores 
notas, na proporção de quatro candidatos por vaga oferecida.

Artigo 10 - Em todas as carreiras, a 1ª fase será constituída por prova de 
Conhecimentos Gerais, sob a forma de testes de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, 
sendo apenas uma correta, entendendo-se por Conhecimentos Gerais o conjunto de discipli-
nas que constituem o núcleo comum obrigatório do Ensino Médio, conforme mencionado 
no § 2º do Artigo 3º.

§ 1º - A prova será constituída de 90 questões, valendo 1 ponto cada 
uma. Portanto, a nota máxima possível nessa prova será 90 pontos.

§ 2º - Os candidatos ao Concurso Vestibular de 2010 da USP poderão 
solicitar, no ato da inscrição, o aproveitamento da nota de Conhecimentos Gerais, obtida no 
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM de 2009, para a 1ª fase da FUVEST. 

I) A nota a ser contabilizada na 1ª fase da FUVEST será calculada como 
se segue: 

Nota da 1ª fase =  4XF + 1XNE 

                                         5

em que F é o número de pontos obtido na prova de 1ª fase da FUVEST e NE é a nota na 
Prova Objetiva do ENEM na base centesimal. A nota do ENEM será transformada para a mes-
ma escala de notas da FUVEST. 

II) Se o candidato não tiver realizado o exame do ENEM em 2009 ou 
se o valor calculado pela fórmula do item I for inferior ao valor de F, apenas o valor de F será 
contabilizado como nota da 1ª fase.

Artigo 11 - A 2ª fase será constituída por um conjunto de 3 (três) provas 
de natureza analítico-expositiva. A primeira, de Português e Redação; a segunda, de Biologia, 
Física, Geografi a, História, Inglês, Matemática e Química; a terceira, composta de 2 (duas) ou 
3 (três) disciplinas específi cas, conforme indica a Tabela de Carreiras e Provas, constante do 
Anexo I dessa Resolução.
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§ 1º - Cada umas das 3 (três) provas valerá 100 pontos, com questões 
de igual valor, exceto a primeira, em que a Redação valerá 50 pontos. 

Artigo 12 - Na 2ª fase, serão realizadas provas de Habilidades Específi -
cas, de caráter classifi catório, para as carreiras de Artes Cênicas (Bacharelado e Licenciatura), 
Arquitetura (São Paulo e São Carlos), Curso Superior do Audiovisual e Design. Nessas carreiras, 
o peso da prova de Habilidade Específi ca será igual ao das provas relacionadas no Artigo 11, 
ou seja, a prova de Habilidade Específi ca valerá 100 pontos. 

Artigo 13 - O número máximo de pontos a ser atingido no conjunto 
de provas da 2ª fase será de 300, para carreiras sem prova de Habilidade Específi ca, e de 400, 
para carreiras que possuam essa prova.  

IV - Classifi cação e matrícula

Artigo 14 - Em cada carreira, serão convocados para a 2ª fase os candi-
datos mais bem classifi cados com base na Nota da 1ª fase, arredondada para o inteiro imedia-
tamente superior, e em número igual a três vezes o número de vagas em cada carreira. A nota 
obtida pelo último candidato convocado para a 2ª fase, em cada carreira, é defi nida como a 
Nota de Corte da carreira.

§ 1º - Não serão convocados para a 2ª fase candidatos que obtiverem 
um número de pontos inferior a 22 na prova de 1ª fase da FUVEST.

§ 2º - Ocorrendo empate na última colocação correspondente a cada 
carreira, serão admitidos, para a 2ª fase, todos os candidatos nessa condição.

Artigo 15 - Os candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente 
em escolas públicas no Brasil, poderão optar pelo Sistema de Pontuação Acrescida. Neste 
caso, esses candidatos terão um fator de acréscimo de 3% nas notas da 1ª e 2ª fases. A bo-
nifi cação poderá ser acrescida de até mais 6% dependendo do desempenho do candidato 
no ENEM de 2009. Candidatos que estiverem cursando o 3o ano do Ensino Médio em 2009 
e que participarem do Programa de Avaliação Seriada da USP (PASUSP) poderão receber até 
mais 3%, totalizando um bônus de 12%. A concessão da bonifi cação adicional, de até mais 
6% pela participação no ENEM e de até mais 3% pela participação no PASUSP, seguirá os 
seguintes critérios: 

I) A bonifi cação adicional de até mais 6%, para candidatos que cursa-
ram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, será calculada com base na nota na 
Prova Objetiva do ENEM 2009 na base centesimal (NE), empregando-se a seguinte expressão, 
válida desde que a nota no ENEM seja maior do que 25: 

Bônus ENEM (em %) = 6 (NE - 25)

            75

Se NE for igual ou menor do que 25, o bônus correspondente ao ENEM 
será nulo.

II) O bônus adicional para candidatos participantes do PASUSP será cal-
culado pela expressão que se segue, em que a variável NP equivale ao número de pon
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tos obtidos nas provas do PASUSP em 2008 ou 2009, válida desde que 
NP seja maior do que 12: 

Bônus do PASUSP (em %) = 3 (NP - 12)

                 38

Se NP for igual ou menor do que 12, o bônus correspondente ao PA-
SUSP será nulo.

Dessa forma, além dos candidatos convocados para a 2ª fase, de acor-
do com os critérios descritos no Artigo 14, serão também convocados aqueles que optaram 
pelo Sistema de Pontuação Acrescida e que, após o acréscimo na nota da 1ª fase, segundo o 
bônus obtido, atingirem a Nota de Corte da carreira para a qual estão prestando o Concurso 
Vestibular.

§ 1º - Para efeito deste Edital, são consideradas escolas públicas bra-
sileiras aquelas mantidas pela administração municipal, estadual ou federal. Os candidatos 
que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas no exterior não poderão benefi ciar-se do 
Sistema de Pontuação Acrescida.

§ 2º - Candidatos que fi zeram exame supletivo, de madureza ou Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA), na forma presencial ou semipresencial/presença fl exível, 
também poderão optar pelo Sistema de Pontuação Acrescida, caso tenham feito seus es-
tudos em escolas públicas, conforme a Lei nº 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional.

§ 3º - Bolsistas de escolas particulares ou pertencentes a fundações, 
ainda que gratuitas, não poderão benefi ciar-se do Sistema de Pontuação Acrescida.

§ 4º - Constatada, a qualquer tempo, a falsidade das informações a que 
se refere o Artigo 15, sujeitar-se-á o infrator às penalidades previstas na legislação civil e penal 
e terá cancelada sua matrícula junto à USP. 

§ 5º - No caso de candidatos provenientes de escola pública que rece-
berem bonifi cação, a nota da 1ª fase não poderá exceder 90 pontos e a da 2ª fase, 300 ou 400 
pontos, dependendo da existência de prova de Habilidade Específi ca, conforme descrito no 
Artigo 13. Serão abandonados os pontos que excederem esses limites. 

Artigo 16 - A Nota Final, utilizada para a classifi cação do candidato, será 
obtida somando-se as notas das 3 (três) provas da 2ª fase e a da prova de Habilidade Específi -
ca, quando for o caso. A Nota Final será convertida para uma escala de 1000 pontos. 

§ 1º - Ficará excluído do Concurso Vestibular o candidato que obtiver 
nota 0 (zero) em qualquer das provas da 2ª fase.

Artigo 17 - A classifi cação dos candidatos será feita pela ordem decres-
cente das Notas Finais.

Parágrafo único - O desempate será feito, sucessivamente e até que se 
completem as vagas, por:

a) Número de pontos obtido na prova do primeiro dia;
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b) Número de pontos obtido na prova do segundo dia;

c) Critério de idade, dando-se preferência ao candidato de mais idade.

Artigo 18 - Os resultados do Concurso Vestibular serão válidos, apenas, 
até a última chamada constante do Manual do Candidato. 

Parágrafo único - Não será necessária a guarda da documentação 
dos candidatos, por prazo superior a 1 (um) ano, após a realização do Concurso Vesti-
bular.

Artigo 19 - A matrícula dos candidatos classifi cados para admissão aos 
Cursos de Graduação da USP dependerá, obrigatoriamente, da apresentação de:

I) certifi cado de conclusão do curso de Ensino Médio ou equivalente 
e respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma 
cópia);

II) documento de identidade ofi cial (uma cópia);

III) uma foto 3x4, datada, com menos de um ano.

§ 1º - A entrega dos documentos mencionados nas alíneas I e II, deste 
artigo, deverá ser acompanhada da apresentação do respectivo original ou de cópia auten-
ticada.

§ 2º - O candidato que usufruir o direito do Sistema de Pontuação 
Acrescida, nos termos do Artigo 15, deverá apresentar, no ato da matrícula, histórico escolar e 
certifi cado de conclusão do Ensino Médio que comprovem a realização integral do referido 
curso em escola pública do Brasil. 

§ 3º - Após cada chamada, o candidato que não comparecer ao local 
de matrícula, ou que não se fi zer representar por seu procurador, nas datas e horários previs-
tos, fi cará defi nitivamente excluído do Concurso Vestibular, sendo inefi cazes todos os atos 
praticados até esse momento.

§ 4º - A efetivação da matrícula dos candidatos convocados, em 1ª e 2ª 
chamadas, estará sujeita à confi rmação da mesma, que deverá ser feita pessoalmente pelo 
ingressante ou por procuração, junto ao Serviço de Graduação de sua Unidade, em período 
a ser estabelecido no Calendário Escolar de 2010. A ausência de manifestação do interessado 
implicará o cancelamento automático de sua vaga na USP.

§ 5º - O candidato de nacionalidade estrangeira deverá apresentar o 
documento de identidade de estrangeiro que comprove sua condição temporária ou per-
manente no país.

§ 6º - O candidato que tenha realizado no exterior, estudos equivalen-
tes ao Ensino Médio, no todo ou em parte, deverá apresentar reconhecimento de equivalên-
cia de estudos, por Secretaria de Educação. 

§ 7º - Os documentos escolares apresentados em língua estrangeira, 
acompanhados da respectiva tradução ofi cial, deverão ter o visto do país de origem e da 
autoridade consular brasileira.
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Artigo 20 - Para os cursos da USP, sábado é considerado dia letivo.

Artigo 21 - O desrespeito às normas que regem o Concurso Vestibular, 
bem como a desobediência às exigências registradas no Manual do Candidato, além de san-
ções legais cabíveis, resultam na desclassifi cação do candidato.

Artigo 22 - O candidato que, dentro do prazo destinado à matrícula, 
não cumprir as exigências do Artigo 19, não poderá matricular-se na USP, fi cando sem efeito 
as notas ou a classifi cação que lhe tiverem sido atribuídas nas provas do Concurso Vestibular.

Artigo 23 - Será expressamente vedada, em qualquer hipótese, a per-
muta de vagas ou períodos entre candidatos classifi cados no Concurso Vestibular, ainda que 
se trate de cursos Diurno e Noturno da mesma Unidade Universitária.

Artigo 24 - É vedado o ingresso, em cursos de graduação da USP, aos 
alunos matriculados em cursos de graduação de outra instituição pública de ensino superior, 
cancelando-se automaticamente a matrícula na USP, se tal ocorrência for constatada. 

Artigo 25 - É vedada a realização simultânea de mais de um curso de 
graduação na USP. O aluno já matriculado em curso de Graduação da USP e que, em virtude 
de aprovação no Concurso Vestibular a que se refere esta Resolução, efetuar matrícula em 
qualquer curso desta Universidade, será automaticamente desligado do anterior.

Artigo 26 - Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Gra-
duação.

Artigo 27 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário (Processo 2009.1.2694.1.8).

Reitoria da Universidade de São Paulo, aos 29 de maio de 2009.
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Resolução CoG nº 5804, de 16 de outubro de 2009.

Altera o § 2º do Artigo 10 e o item I do Artigo 15 da 
Resolução CoG nº 5552, de 29.05.2009, que estabelece 
normas, dispõe sobre as disciplinas e respectivos pro-
gramas para o Concurso Vestibular de 2010 da Universi-
dade de São Paulo e dá outras providências.

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade de São Paulo, tendo em 
vista o disposto no art. 61 do Estatuto e o deliberado pelo Conselho de Graduação, em Sessão 
realizada em 15.10.2009, considerando:

  que a Universidade de São Paulo acordou com o INEP que para a utilização 
da nota do ENEM/2009, na 1ª fase do Concurso Vestibular 2010, seria necessá-
rio o cumprimento de Calendário que foi previamente estabelecido, do qual 
constava que a disponibilização dos dados do Exame, para FUVEST, se daria 
até 04.11.2009

  que em virtude do cancelamento da prova do ENEM/2009, bem como sua  
transferência para os dias 05 e 06.12.2009 inviabilizou, operacionalmente, a uti-
lização das notas, visto que a 1ª fase do Vestibular FUVEST 2010 será realizada 
em 22.11.2009, baixa a seguinte

RESOLUÇÃO

Artigo 1º - O § 2º do Artigo 10 da Resolução CoG nº 5552, de 29.05.2009, 
fi ca prejudicado, passando a nota da 1ª fase a ser igual ao número de pontos obtido na prova 
(NF).

Artigo 2º - O item I do Artigo 15 da Resolução CoG nº 5552/2009 tam-
bém fi ca prejudicado, e o cálculo do bônus para candidatos que cursaram integralmente 
o Ensino Médio em escolas públicas e que optaram pelo Sistema de Pontuação Acrescida 
passará a ser feito pela seguinte expressão, desde que o número de pontos obtidos na prova 
da 1ª  fase (NF) seja maior ou igual a 22 e menor ou igual a 72:

Bônus FUVEST (%) =     1,8 +  4,2 x (NF-22) 

          50

Se NF for menor do que 22, então o bônus será nulo. Se NF for maior do que 72, então o 
bônus valerá 6%.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
fi cando revogada a Resolução CoG nº 5551, de 22.05.2009 (Processo 2009.1.2694.1.8).

Reitoria da Universidade de São Paulo, aos 16 de outubro de 2009.


