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MENSAGEM DA
PRÓ-REITORA
A Universidade de São Paulo, pú-
blica e gratuita, conhecida no Brasil 
e no exterior por sua excelência 
acadêmica, criou, por intermédio 
de sua Pró-Reitoria de Graduação, 
um Programa destinado a apoiar 
alunos de escolas públicas, inte-
ressados em avançar sua formação 
profissional na universidade, a inte-
grar a comunidade uspiana. Trata-
-se do Programa de Inclusão Social 
da USP – INCLUSP, que engloba um 
conjunto de ações com o objetivo 
de oferecer aos alunos das escolas 
públicas municipais, estaduais e 
federais maiores possibilidades  de 
obter sucesso no vestibular. 

O Programa também oferece apoio 
para a permanência dos alunos na 
Universidade por meio de bolsas de 
estudo, livros, alimentação, trans-
porte, moradia, creche e saúde.  

Nesse contexto, os Embaixadores 
da USP têm um papel central na 
divulgação dessas ações junto aos 
estudantes das escolas públicas.  

Você, que voluntariamente tornou-
-se um Embaixador da USP, en-
contrará nesse guia informações 
necessárias sobre as vantagens que 
o INCLUSP oferece e como o aluno 
de escola pública pode participar. A 
Pró-Reitoria de Graduação agra-
dece sensibilizada sua inestimável 
colaboração.

Professora Telma Zorn
Pró-Reitora de Graduação

SOBRE A USP
A USP é uma universidade pública e gratuita, mantida pelos 
impostos da sociedade do Estado de São Paulo. É a maior 
universidade do Brasil e uma das melhores do mundo, reconhecida 
pela qualidade no ensino e na pesquisa, pela contribuição aos 
avanços da ciência e da tecnologia no país, pela formação de 
recursos humanos nos mais variados campos profissionais e pelo 
papel de vanguarda no pensamento crítico brasileiro.

São 109 CARREIRAS distribuídas em 260 CURSOS (diurno 
e noturno). Além desses, para atender uma demanda de 
aperfeiçoamento no ensino fundamental e médio do Estado de 
São Paulo, a USP oferece o curso semipresencial de Licenciatura 
na área de Ciências. Este curso está inserido no Programa 
Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP). É 
ministrado nos polos existentes em São Paulo, São Carlos, 
Ribeirão Preto, Piracicaba, Jaú, Lorena e Santos.

42 UNIDADES de ensino e pesquisa localizadas em Bauru, 
Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos, São 
Carlos e São Paulo.

Todos os campi possuem restaurantes e moradias estudantis, 
serviços de saúde, bibliotecas, salas de informática, além de 
atividades esportivas e culturais.

Outras informações podem ser obtidas no Portal da USP: 
Site: www.usp.br

QUAL CURSO 
ESCOLHER?
A USP ajuda os alunos a escolherem qual carreira seguir. Antes de 
se inscrever no vestibular, o estudante do Ensino Médio, se dese-
jar, pode receber orientações dos professores e alunos da própria 
universidade. Informações sobre os cursos serão oferecidas aos 
candidatos no momento da inscrição na FUVEST. 

PROGRAMA DE 
VISITAS MONITORADAS
O programa oferece palestras e visitas monitoradas às unidades da USP. 
Em cada uma delas você poderá visitar salas de aula, laboratórios de 
ensino e pesquisa e outros setores da USP, tanto da capital quanto do 
interior.

FEIRA DE PROFISSÕES 
Confira a programação no site: prceu.usp.br/uspprofissoes

Outras informações podem ser obtidas na 
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária: 
Site: www.usp.br/prceu
Telefone: (11) 3091-3513



CANDIDATO
BONIFICAÇÃO

ANTERIOR
NOVA

BONIFICAÇÃO

INCLUSP ENSINO MÉDIO (EM)
aluno que cursou ou esteja cursando o  ensino médio em escola pública

Até 8% Até 12%

INCLUSP ENSINO BÁSICO (EB)
aluno que cursou o ensino fundamental na rede pública e tenha cursado ou 
esteja cursando, integralmente, o ensino médio em escola da rede pública

Até 8% Até 15%

BÔNUS PASUSP
aluno que cursou integralmente o ensino fundamental na rede pública e que 
esteja cursando o 2o ou 3o do ensino médio em escolas públicas

Até 15%
(até 5% no 2o ano + 
até 10% no 3o ano)

Até 20% 
(até 5% no 2o ano + 
até 15% no 3o ano)

BÔNUS PPI-EB
aluno inscrito no vestibular na condição de INCLUSP Ensino Básico ou PASUSP e 
que se declarar preto, pardo ou indígena

+ até 5%
PPI - EB até 20%

PPI - PASUSP até 25%

QUADRO RESUMO DAS BONIFICAÇÕES

O INCLUSP é um conjunto de ações de inclusão social aprovadas desde 2006 pela USP, e essas vêm sendo 
progressivamente ampliadas. O INCLUSP envolve três tipos de ações: 

INCLUSP
PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DA USP

ANTES DO VESTIBULAR
em 2013, a USP criou o Programa 
Preparatório para o Vestibular 
da USP (PPVUSP), oferecido aos 
alunos de escolas públicas que, 
embora bem classificados no 
vestibular do ano anterior, não 
alcançaram a pontuação suficiente 
para obter uma vaga no curso 
escolhido. 

AÇÕES DURANTE 
O VESTIBULAR
concretizadas por meio da 
oferta de bônus acrescidos 
à nota do vestibular.

AÇÕES DE APOIO 
À PERMANÊNCIA 
dos alunos na 
Universidade por meio de 
bolsas de estudo, livros, 
alimentação, transporte, 
moradia, creche e saúde.

QUEM PODE SER CONSIDERADO ALUNO INCLUSP?

Aluno que cursou ou esteja 
cursando ensino médio em 
escola pública
Obtendo o mínimo de 27 pontos na 1ª 
fase do vestibular FUVEST, o candidato EM 
receberá até 12% de bônus na nota dessa 
fase, dependendo de seu desempenho 
na prova. O mesmo bônus será também 
aplicado na nota da 2ª fase da FUVEST.

Aluno que cursou o ensino 
fundamental na rede pública 
e que tenha cursado ou esteja 
cursando, integralmente, o 
Ensino Médio em escola da rede 
pública
Obtendo o mínimo de 27 pontos na 1ª 
fase do vestibular FUVEST, o candidato 
EB receberá até 15% de bônus na nota 
dessa fase. O mesmo bônus será também 
aplicado na nota da 2ª fase da FUVEST.

Aluno INCLUSP EB ou PASUSP 
que se declarar preto, pardo 
ou indígena na inscrição do 
vestibular da FUVEST
Obtendo o mínimo de 27 pontos na 1ª 
fase do vestibular FUVEST o candidato 
PPI-EB receberá um acréscimo de até 5% 
sobre os bônus EB ou PASUSP na nota 
dessa fase. O mesmo bônus será também 
aplicado na nota da 2ª fase da FUVEST.

CANDIDATO INCLUSP EMENSINO MÉDIO
CANDIDATO INCLUSP EBENSINO BÁSICO INCLUSP

CANDIDATO PPI-EB



O PASUSP, Programa de Avaliação Seriada da USP, é destinado a alunos que cursaram ou estão cursando 
integralmente seus estudos em escolas públicas. O PASUSP oferece ao estudante a possibilidade de realizar o 
vestibular da FUVEST e receber bônus ainda no 2o ano do EM, na condição de “Treineiro PASUSP”. Esse aluno do 2º 
ano poder obter até 5 % de bonificação, dos quais 2% serão automáticos, isso é, apenas por comparecer à prova, 
e 3% serão dependentes do seu desempenho na 1ª fase da FUVEST. Esse bônus ficará registrado na FUVEST. 
O aluno PASUSP, estando no 3º ano do EM, poderá obter até 15% de bônus. Se esse candidato tiver prestado 
vestibular no ano anterior como “Treineiro PASUSP”, o bônus obtido no ano anterior será acrescido a esse obtido 
no 3º ano. Portanto, um aluno PASUSP que foi treineiro poderá obter até 20% de bônus.

PASUSP
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA DA USP

Os estudantes inscritos no PASUSP poderão fazer o vestibular da FUVEST gratuitamente, sem 
necessidade de pagamento da taxa de inscrição. A gratuidade é automática.

O aluno que cursou integralmente o Ensino Fundamental (EF) 
na rede pública e que esteja cursando o 2o ou 3o ano do Ensino 
Médio (EM) em escolas públicas brasileiras.

QUEM PODE PARTICIPAR DO PASUSP?

RESUMO DA BONIFICAÇÃO PASUSP

até 5% para alunos matriculados no 2o ANO do Ensino Médio
O bônus de 5% será obtido do seguinte modo:  2% serão automáticos, 
isso é, apenas por comparecer à prova, e mais até 3% dependentes 
do desempenho do aluno na 1ª fase da FUVEST. Esse bônus ficará 
registrado na FUVEST e será recuperado quando esse mesmo aluno 
PASUSP TREINEIRO voltar a se inscrever já como aluno do 3o ano e 
realizar a prova da FUVEST.

Obs.: o bônus obtido pelos alunos do 2º ano fica registrado na FUVEST e 
será adicionado ao bônus obtido por esse mesmo candidato que voltar a 
fazer o vestibular “para valer” no 3º ano do EM.

TREINEIROS 
PASUSP

ALUNOS PASUSP 
DO 3O ANO 
DO ENSINO MÉDIO
até 15% pelo seu 
desempenho no vestibular
Esse bônus poderá ser 
acrescido de até 5%, se esse 
candidato já tiver realizado 
o vestibular FUVEST como 
“treineiro PASUSP”. 

NOVO BÔNUS - PPI
Quem serão os beneficiários desse bônus? 
Candidatos INCLUSP-EB ou PASUSP que se declarem pretos, pardos ou indígenas, poderão ter um acréscimo de até 5% 
sobre esses bônus como segue:

n Se o candidato for INCLUSP-EB e também PPI poderá obter até 20% de bônus (15% de EB+ 5% de PPI)
n Se o candidato for PASUSP e também PPI poderá obter até 25% de bônus (20% PASUSP + 5% PPI)

Obs.: O bônus só será obtido a partir de 27 pontos na 1a fase do vestibular e voltará a ser aplicado na 2ª fase da FUVEST.

Em todos os casos de bonificação, quanto melhor o desempenho, 
maior o bônus a ser aplicado na nota do candidato.  



A Universidade de São Paulo mantém um forte Programa de Permanência Estudantil, 
oferecido aos ingressantes que comprovem dificuldades socioeconômicas. 
Em 2013, foram destinados a esse Programa o valor de R$153.058.000,00.

BOLSAS

Período de inscrições pela internet 
no PASUSP 2013 no site
www.fuvest.br

ATENÇÃO: Para participar do INCLUSP é necessário assinalar na ficha de 
inscrição da FUVEST o item “INCLUSP”

CALENDÁRIO

2.  Moradia ou 
 Auxílio à Moradia
3.  Alimentação
4.  Bolsa Livro
5.  Transporte
6.  Creche
7.  Saúde

1.  Bolsas de Estudo 
que permitem ao aluno ingressante participar de 
programas de iniciação científica sob a orientação 
de um docente da USP: Ensinar com Pesquisa, 
Monitoria (PEEG),Tutoria Acadêmico-Científica 
(vinculados à Pró-Reitoria de Graduação) e 
Aprender com Cultura e Extensão (vinculada à Pró-
Reitoria de Cultura e Extensão Universitária).

O PROGRAMA DE PERMANÊNCIA OFERECE OS SEGUINTES APOIOS:

4 DE JULHO A 
18 DE AGOSTO 18 DE NOVEMBRO

Divulgação dos locais 
de exame do Vestibular 
FUVEST 2014

24 DE NOVEMBRO
Prova da 1a fase do 
vestibular

23 DE AGOSTO A 
9 DE SETEMBRO
Período de inscrições pela internet 
no Vestibular FUVEST 2014 no site
www.fuvest.com.br



*LEGENDA: EF = Ensino Fundamental, EM = Ensino Médio, EP= Escola da Rede Pública

LURDINHA
PERGUNTE À

(11) 3091-3288, em dias úteis, 
das 10h às 16h

DÚVIDAS
A Pró-Reitoria de Graduação da USP mantém canais 
para informações sobre os programas de inclusão social:

Qual é a diferença entre PASUSP e INCLUSP?
O INCLUSP foi criado para incentivar a participação 

de alunos de EP* no vestibular, por meio de bônus 
qualificado e para propiciar a permanência desses 
alunos - que tenham desvantagens socioeconômicas - 
com bolsas e auxílios específicos durante a graduação. 

O PASUSP é voltado para alunos ainda matriculados 
no EM público e que cursaram integralmente o EF em 
escola pública. Duas diferenças são muito claras entre 
o INCLUSP e PASUSP:

O teto do bônus concedido aos candidatos PASUSP 
é de 20%, enquanto o teto dos inscritos no INCLUSP 
é de 15%.

Um aluno PASUSP pode ser também um aluno 
INCLUSP, mas um aluno INCLUSP pode não ser, 
necessariamente, PASUSP.

Obs.: se um aluno INCLUSP-EB ou PASUSP também se 
declarar PPI, os bônus serão acrescidos em até 5%.

Como o bônus obtido por um aluno de 2o ano 
em 2013 será usado em 2014?

O bônus obtido por um aluno de 2º ano no PASUSP 
2013 será de até 5%. Em 2014, esse aluno estará 
no 3º ano e poderá obter um bônus de até 15%. O 
bônus total usado pela FUVEST no vestibular de 2014 
(FUVEST 2015) será a soma dos bônus obtidos em 
2013 e em 2014.

Como será feita a bonificação para alunos 
INCLUSP, mas não PASUSP?

Alunos INCLUSP poderão ganhar bônus de até 15% 
no vestibular, dependendo do desempenho na 1ª fase 
do vestibular. Para tanto, é suficiente confirmar a in-
tenção de participar do INCLUSP, fazendo a inscrição 
no vestibular da FUVEST.

SITE: 
www.usp.br/inclusp

FACEBOOK: 
Pró-Reitoria de Graduação USP

E-mail: 
pasusp@gmail.com

PLANTÃO DE DÚVIDAS:

CONFIRA AS PRINCIPAIS DÚVIDAS QUE CHEGAM AO PLANTÃO DA LURDINHA:

Os alunos precisam se inscrever no PASUSP? 
Não basta a inscrição no vestibular da FUVEST?

A inscrição no PASUSP (4 de julho a 18 de agosto) 
ocorre antes da inscrição para o vestibular (de 23 de 
agosto a 9 de setembro). Há duas vantagens de fazer 
a inscrição no PASUSP: fazer a inscrição no vestibular 
gratuitamente e poder obter um bônus de até 20%. Se 
o aluno perder a inscrição no PASUSP ele ainda pode 
fazer a inscrição no vestibular, mas será considerado um 
aluno INCLUSP e seu bônus será de até 15%. 

Se eu me inscrever no PASUSP, automaticamen-
te estarei inscrito no Vestibular da FUVEST?

Não. A inscrição do PASUSP ocorre antes da inscrição da 
FUVEST e ela não garantirá a sua inscrição no vestibular.

Fiz um ano de Ensino Fundamental na Escola 
Particular e agora estou cursando o Ensino 
Médio na Escola Pública. Posso participar do 
PASUSP?

Não, você não pode participar do PASUSP, pois não 
cursou o EF integralmente em escola pública. Entretan-
to, como você está cursando o EM em escola pública, 
pode se inscrever no vestibular como aluno INCLUSP-
-EM e receber um bônus de até 12%.

Como faço para me inscrever no PASUSP?
As inscrições no PASUSP vão até o dia 18 de agosto 

de 2013. Você deve se inscrever pelo site www.fuvest.
br, imprimir a ficha de inscrição, solicitar o carimbo 
e assinatura da direção da escola onde você está es-
tudando, colar uma foto recente e  enviar esse docu-
mento pelo correio para a Pró-Reitoria de Graduação, 
Rua da Praça do Relógio, 109, sala 103, CEP 05508-050 
- São Paulo/SP.



ANOTAÇÕES
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