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Inscrições 
No período de 22.08.2014 (sexta-feira) a 08.09.2014 (segunda-feira). 
 

 Inscrição exclusivamente pela internet, pelo site www.fuvest.br 

 Pagamento da taxa de inscrição em bancos ou pela internet, antes do encerramento do expediente 
bancário de 09.09.2014 (terça-feira), usando o boleto gerado e impresso pelo candidato até 
08.09.2014 (segunda-feira).  

 

Divulgação dos Locais de Exame pelo site www.fuvest.br 
 24.11.2014 (segunda-feira) – Locais da 1ª Fase 

 22.12.2014 (segunda-feira) – Locais da 2ª Fase 
 

Divulgação dos Convocados para a 2ª fase pelo site www.fuvest.br 
 22.12.2014 (segunda-feira) 
 

Provas 
Prova de primeira fase: 
 30.11.2014 (domingo) – Conhecimentos Gerais. 
 

Provas de segunda fase: 

 04.01.2015 (domingo) – Português e Redação. 

 05.01.2015 (segunda-feira) – História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês. 

 06.01.2015 (terça-feira) – Biologia, Física e Química. 
 

Horário das provas de primeira e segunda fase: 
12h30min - Abertura dos portões e liberação para ingresso nas salas de prova. 
13h - Fechamento dos portões e início da aplicação das provas. 

Não será permitido o ingresso de candidatos após o fechamento dos portões. 
 

Resultados, Convocações e Matrículas 
 Primeira Chamada  

31.01.2015 (sábado) – Divulgação da 1ª lista de convocados, pelo site www.fuvest.br 
 11 e 12.02.2015 (quarta-feira e quinta-feira) – Matrícula 
 

 Segunda Chamada 
18.02.2015 (quarta-feira) – Divulgação da 2ª lista de convocados, pelo site www.fuvest.br 
20.02.2015 (sexta-feira) – Matrícula 
 

 Terceira Chamada  
24.02.2015 (terça-feira) – Divulgação da 3ª lista de convocados, pelo site www.fuvest.br 
26.02.2015 (quinta-feira) – Matrícula 

 

As 2ª e 3ª Chamadas incluirão, também, os nomes dos candidatos anteriormente matriculados na 
condição “M” (ver seção Matrículas neste manual), e que, eventualmente, forem atendidos. Esses 
candidatos devem obrigatoriamente comparecer ao novo polo e efetuar matrícula. 
 

Início do Período Letivo 

 21.02.2015 (sábado) – Início do curso 

  

Calendário 

Voltar 

http://www.fuvest.br/
http://www.fuvest.br/
http://www.fuvest.br/
http://www.fuvest.br/
http://www.fuvest.br/
http://www.fuvest.br/
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Descrição: 
 

O curso de Licenciatura em Ciências é oferecido pela USP (Universidade de São Paulo), em parceria 
com o Programa UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Trata-se de um 
curso de graduação na modalidade semipresencial, com aulas presenciais obrigatórias aos sábados, 
nos períodos da manhã e da tarde, em um dos sete polos dos campi da USP de Piracicaba, Ribeirão 
Preto, São Carlos, Santos, Lorena, Jaú e São Paulo. As demais atividades podem ser realizadas a 
distância. Para exercê-las, o estudante deve ter acesso à internet. A página do curso é 
http://licenciaturaciencias.usp.br. 
Durante a semana, o aluno conta com acompanhamento de tutores e educadores, on-line e nos polos, 
para esclarecimento de dúvidas e reforço na aprendizagem. 
Serão 360 vagas para ingressantes em 2015, 40 em cada um dos seis polos do Interior: Piracicaba, 
Ribeirão Preto, São Carlos, Santos, Lorena e Jaú, e 120 no polo de São Paulo. 
 

Objetivo: 
 

O curso visa a diplomar professores de ciências para atuar na Educação Básica. Seu conteúdo foi 
elaborado levando-se em conta as necessidades das disciplinas de ciências ministradas de 5ª a 8ª séries 
(6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental. O curso será ministrado de forma a privilegiar uma abordagem 
interdisciplinar e integrada do conhecimento. 
Haverá bônus na nota final do Concurso Vestibular para professores de escolas públicas que não 
tenham diploma de licenciatura ou tenham formação incompleta, e também para egressos do Ensino 
Médio há pelo menos dez anos que ainda não tenham ingressado no Ensino Superior. 
 

Duração e Conteúdo:  
 

O curso será desenvolvido em 8 semestres, denominados módulos: 
 
Módulo 1 – Terra e Universo: 375 horas  
Módulo 2 – Ambiente na Terra: 405 horas 
Módulo 3 – Vida e Meio Ambiente: 390 horas 
Módulo 4 – Ser Humano e Meio Ambiente: 420 horas 
Módulo 5 – Ser Humano, Saúde e Sociedade: 420 horas 
Módulo 6 – Trabalho Humano, Tecnologia e Sociedade: 510 horas 
Módulo 7 – Estágio e Trabalho de Conclusão de Curso: 630 horas  
Módulo 8 – Estágio e Trabalho de Conclusão de Curso: 435 horas  
 

Carga Horária:  
 

O curso, com carga horária total de 3.585 horas, requer a presença do aluno em 48% delas, no polo em 
que estiver matriculado. As demais horas (52% do total) poderão ser realizadas a distância. 
 

Prevê-se a destinação de: 
 

 405 horas presenciais às práticas como componente curricular; 

 420 horas ao estágio curricular supervisionado; 

 210 horas a atividades acadêmico-científico-culturais. 
  

 Curso de Licenciatura em Ciências – Modalidade EaD (semipresencial) 

 
 

Voltar 

http://licenciaturaciencias.usp.br/
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Instruções para inscrição e pagamento 
da taxa 
Para efetuar a inscrição neste Concurso 
Vestibular, os candidatos deverão ter seu 
Documento de Identidade e seu próprio 
número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 
As inscrições deverão ser feitas 
exclusivamente pela internet no site 
www.fuvest.br, no período de 22.08.2014 
(sexta-feira) a 08.09.2014 (segunda-feira). A 
taxa de inscrição é de R$ 145,00 e deverá ser 
paga na rede bancária antes do encerramento 
do expediente bancário de 09.09.2014 (terça-
feira), usando o boleto gerado e impresso pelo 
candidato ao término da inscrição. 
Candidatos que desejarem solicitar redução ou 
isenção de taxa de inscrição deverão atender à 
Deliberação GVR-2/2014 e à Portaria GS-22/2014, 
reproduzidas às páginas 14-17 deste Manual. 
 

Questionário a ser preenchido pelo 
candidato no ato da inscrição 
As informações solicitadas neste questionário, 
que deverá ser completamente respondido no 
momento da inscrição pela internet, serão 
tratadas de modo confidencial, servindo as 
respostas para fins estatísticos, na elaboração 
de um perfil socioeconômico e cultural dos 
candidatos, e para análise preliminar das 
condições de alunos que indiquem prioridade 
no atendimento com ações de apoio para a 
permanência na Universidade. 
As perguntas se referem à formação escolar e 
a aspectos socioeconômicos da família do 
candidato, entendida como o conjunto de 
pessoas que moram na mesma casa. 
Se, em alguma pergunta, o candidato ficar em 
dúvida entre duas alternativas, deve assinalar 
apenas aquela que lhe parecer mais adequada. 
A veracidade das respostas é condição 
essencial para a confiabilidade dos resultados 
obtidos e elas deverão ser comprovadas no 
caso de inscrição para obtenção de bolsas e 
apoios através do Programa de Apoio à 
Permanência e Formação Estudantil – PAPE. 
Apenas as informações devidamente 
comprovadas com documentos serão 
consideradas na análise socioeconômica para 
obtenção de benefícios e, caso sejam 

constatados má fé ou falseamento de 
informações, poderá ocorrer desclassificação 
do processo de avaliação das prioridades para 
atendimento. 
 

Polos, vagas e locais de prova 

O curso terá atividades presenciais 
obrigatórias em 7 polos localizados nos 
seguintes campi: Piracicaba (40 vagas), 
Ribeirão Preto (40 vagas), São Carlos (40 
vagas), Santos (40 vagas), Lorena (40 vagas), 
Jaú (40 vagas) e São Paulo (120 vagas). 
 

Candidatos ao polo de São Paulo constituirão 
um grupo exclusivo e não poderão indicar 
outro polo como segunda opção. Candidatos 
aos polos do interior constituirão outro grupo 
e poderão indicar um ou dois polos (cidades) 
do interior, em ordem de preferência. 
O candidato realizará as provas do Concurso 
Vestibular na cidade de primeira opção. 
 

Candidatos com deficiência 
A inscrição de candidato com deficiência 
(como, por exemplo, as relacionadas a visão, 
surdez, paralisia de membros e dislexia) deve 
seguir os seguintes passos: 
1. Informar sua deficiência ao realizar a 

inscrição neste Concurso Vestibular, pela 
internet. 

2. Preencher e imprimir a ficha de 
informações, que será apresentada pelo 
programa de inscrição. 

3. Encaminhar à FUVEST, por correio, em carta 
registrada, postada até o dia 12/09/2014 
(sexta-feira), a própria ficha de informações 
(preenchida e assinada) e a documentação 
médica ou emitida por profissional 
legalmente habilitado, comprobatória de 
sua condição, em envelope endereçado a: 

 

ESPECIAL – LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 2015 
FUVEST – Fundação Universitária para o Vestibular 
Rua Alvarenga, 1945/1951 
Butantã, São Paulo, SP 
05509-004 

 
4. Aguardar a análise da documentação pela 

equipe de especialistas da FUVEST. 
 

Informações Gerais 

http://www.fuvest.br/
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Um comunicado será enviado à residência do 
candidato, pelo correio, até o dia 24/11/2014 
(segunda-feira). Por esse documento, o 
candidato ficará sabendo das condições que a 
FUVEST lhe oferecerá, em cumprimento à 
legislação brasileira referente a pessoas com 
deficiência. 

 
Forma do exame vestibular 
O Concurso Vestibular terá duas fases, 
descritas a seguir. 
A prova de primeira fase será realizada em um 
único dia (30.11.2014, domingo) e conterá 90 
questões de Conhecimentos Gerais (Biologia, 
Física, Geografia, História, Inglês, Língua 
Portuguesa, Matemática, e Química), em 
forma de teste de múltipla escolha, com cinco 
alternativas, das quais somente uma é correta. 
Cada questão vale 1 ponto, sendo 90, 
portanto, a pontuação máxima possível. 
A duração da prova será de 5 horas. 
Em cada um dos dois grupos de polo 

(São Paulo – Capital e São Paulo – Interior), 

serão convocados para a 2ª fase os candidatos 

mais bem classificados, em número “N” a ser 

determinado conforme o critério seguinte: 
 

I. Será designado por “V” o número de vagas 
de cada grupo de polo. 
 

II. Será designada por “MC” a média das notas, 
na prova da 1ª fase, dos candidatos do grupo 
que tenham obtido um número de pontos não 
nulo nessa prova. 
 

III. Será designado por “K” o parâmetro 
definido pela seguinte regra: 
a) K = 3, se MC ≥ 60. 
b) K = 2, se MC ≤ 30. 
c) K = 1 + (MC / 30), se 30 < MC < 60 (neste 

caso, o parâmetro K varia entre 2 e 3). 
 

IV. Serão convocados para a segunda fase os N 
candidatos mais bem classificados, definidos 
de acordo com a expressão: N = K x V. 
 

V. No caso de não ser número inteiro, N será 
convertido no inteiro imediatamente superior. 
 

A nota obtida pelo último candidato 
convocado para a 2ª fase, em cada grupo de 
polo, é definida como a Nota de Corte do 
grupo. 
Ocorrendo empate na última colocação 
correspondente a cada grupo, serão admitidos 

para a 2ª fase todos os candidatos nessa 
condição. 
A 2ª fase será constituída de três provas 
discursivas. A primeira, de Português (10 
questões) e Redação; a segunda, de Biologia, 
Física, Geografia, História, Inglês, Matemática 
e Química, com um total de 16 questões; a 
terceira, de Biologia, Física e Química, com 12 
questões no total, sendo 4 questões para cada 
disciplina. 
Cada uma das três provas valerá 100 pontos. 
Na prova de Português e Redação, a Redação 
valerá 50 pontos. 
A duração de cada uma dessas provas será de 
4 horas. 
As provas deste Concurso Vestibular serão as 
mesmas a serem aplicadas no Concurso 
Vestibular Fuvest 2015. Nas provas, cada 
questão poderá abranger conhecimentos de 
mais de uma disciplina. 
 

Não haverá revisão ou vista de provas. 

 
Desclassificação 
Será desclassificado o candidato que tiver 
obtido um número de acertos inferior a 30% do 
valor da prova de Conhecimentos Gerais (1ª 
fase), ou nota 0 (zero) em qualquer uma das 
provas da 2ª fase. 

 
Locais de exame 
As provas do Concurso Vestibular ocorrerão 
nas cidades que abrigam os sete polos: 
Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos, Santos, 
Lorena, Jaú e São Paulo. Os locais de exame e 
seus endereços serão divulgados no site 
www.fuvest.br, nas seguintes datas: 

 24.11.2014 (segunda-feira): locais da 1ª fase. 

 22.12.2014 (segunda-feira): locais da 2ª fase. 
Não será permitido realizar exame fora do local 
designado pela FUVEST. 
Os locais de prova da 2ª fase não serão 
necessariamente os mesmos da 1ª fase. 

http://www.fuvest.br/
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Data, horário e duração das provas  
Primeira fase  
30.11.2014 (domingo). 
12h30min – abertura dos portões e ingresso 
nas salas de prova. 
13h – fechamento dos portões e início da 
aplicação da prova. Não serão admitidos 
retardatários. 
A prova terá 5 horas de duração. Não haverá 
tempo adicional para transcrição de gabarito. 
O candidato somente poderá retirar-se do 
local de prova a partir das 16h. 
Segunda fase  
1º dia – 04.01.2015 (domingo) 
2º dia – 05.01.2015 (segunda-feira) 
3º dia – 06.01.2015 (terça-feira) 
12h30min – abertura dos portões e ingresso 
nas salas de prova. 
13h – fechamento dos portões e início da 
aplicação da prova. Não serão admitidos 
retardatários. 
Cada prova terá 4 horas de duração. 
O candidato somente poderá retirar-se do 
local de prova a partir das 15h. 

 
O que levar  
Documento de Identidade: em todas as provas 
da 1ª e 2ª fases, é necessário apresentar o 
original do Documento de Identidade. 
A FUVEST poderá excluir do Concurso 
Vestibular qualquer candidato cuja 
identificação, nos dias de prova, for impossível. 
 

Material: É necessário levar caneta 
esferográfica (de tinta azul ou preta), pois as 
provas, tanto da 1ª fase quanto da 2ª fase, 
devem ser feitas à tinta. 
É permitido também o uso de lápis (ou 
lapiseira) para rascunho, borracha, apontador, 
régua e compasso. 
 

Alimentos: O candidato poderá levar, em 
todos os dias de provas, água e alimentos 
leves. 
 

Foto 3x4 recente: Os candidatos convocados 
para a 2ª fase deverão levar, no primeiro dia de 
prova (04/01/2015), uma foto 3x4 recente 
(com ou sem data), para entregar ao fiscal de 
sala, no momento em que isso for solicitado. 
 

 

O que não levar  
Nos locais de prova, será terminantemente 
proibido utilizar: 

 equipamentos eletrônicos como 
calculadora, telefone celular, computador, 
tablet, reprodutor de áudio, máquina 
fotográfica, filmadora, equipamentos 
eletrônicos do tipo vestível (como, por 
exemplo, smartwatch, óculos eletrônicos, 
ponto eletrônico) etc.; 

 material impresso ou para anotações; 

 corretivos de qualquer material ou espécie; 

 canetas hidrográficas e outras, que não a 
recomendada; 

 caneta marca-texto; 

 gorro, boné, chapéu ou similares; 

 protetor auricular, fone de ouvido ou 
similares; 

 quaisquer outros materiais estranhos à 
realização da prova. 

 

Cálculo da nota final 
A classificação final do candidato será baseada 
no total de pontos conseguidos nas provas da 
1ª e 2ª fases e servirá como critério para 
matrícula. 
A Nota Final, utilizada para classificação do 
candidato em cada grupo de polo, designada 
por NFGP, será obtida pela média aritmética 
simples da nota da 1ª fase (nota F1, convertida 
para a base centesimal) e das três notas das 
provas da 2ª fase (D1, D2 e D3, também 
convertidas para a base centesimal), conforme 
expressão a seguir: NFGP = (F1 + D1 + D2 + D3) / 4.  

Voltar 
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Bônus na nota 
Conforme disposto na Resolução CoG nº 5539, 
de 08/05/2009, o presente Concurso 
Vestibular deverá oferecer bônus nas notas 
da 1ª e da 2ª fase aos candidatos não 
desclassificados (ver “Desclassificação” neste 
manual), de forma a priorizar o ingresso de 
candidatos: 
 

I – professores sem curso superior completo, 
atuando em docência na Educação Básica nas 
redes públicas há pelo menos 2 anos; 
II – portadores de diploma de conclusão de 
curso superior (público) ou reconhecido, com 
experiência docente comprovada de, no 
mínimo 2 anos na Educação Básica nas redes 
públicas, em qualquer área, e que não 
possuam licenciatura; 
III – licenciados que, necessariamente, tenham 
experiência docente de pelo menos 2 anos em 
escolas das redes públicas; 
IV – egressos do Ensino Médio, sem formação 
universitária, formados há, no mínimo, 10 
anos. 
 

Candidatos que se enquadrarem em uma 
dessas quatro situações deverão informá-la 
por ocasião da inscrição, conforme instruções 
disponíveis no programa de inscrição da 
FUVEST pela internet (www.fuvest.br).  
A nota da 1ª fase (tão somente para efeitos de 
eventual progressão à 2ª fase) e a Nota Final 
dos candidatos incluídos em I deverão ser 
multiplicadas pelo fator 1,12 (bônus de 12%); 
em II, pelo fator 1,09 (bônus de 9%); em III, 
pelo fator 1,06 (bônus de 6%) e em IV, pelo 
fator 1,03 (bônus de 3%). Após a bonificação, a 
nota de 1ª fase e a Nota Final não poderão 
exceder 100 pontos cada uma. 
Outros candidatos a este Concurso Vestibular 
não terão bônus na Nota Final.  
Os cálculos das notas serão efetuados de 
acordo com os artigos, 9, 10 e 11 da Resolução 
CoG 6834/2014, reproduzida neste manual. 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados  
Os resultados serão divulgados no site 
www.fuvest.br. 
Não serão realizadas divulgações por telefone, 
e-mail, fax ou telegrama. O candidato deverá, 
sob sua exclusiva responsabilidade, 
acompanhar o calendário de chamadas para 
matrícula, conforme segue: 
 

1ª Chamada  
31.01.2015 (sábado) – divulgação da 1ª lista de 
convocados. 
 

2ª Chamada 
18.02.2015 (quarta-feira) – divulgação da 2ª 
lista de convocados. 
 

3ª Chamada 
24.02.2015 (terça-feira) – divulgação da 3ª lista 
de convocados. 

 
Matrículas 
O candidato convocado deverá matricular-se 
na cidade (polo) para o qual foi convocado (ver 
endereço em “Locais de Matrícula - Polos” 
neste manual), nas datas indicadas nas 
respectivas chamadas: 
 

- Primeira Chamada – 31.01.2015 (sábado) 
Matrícula: 11 e 12.02.2015 (quarta e quinta-feira)  

 

- Segunda Chamada – 18.02.2015 (quarta-feira)  
Matrícula: 20.02.2015 (sexta-feira)  

 

- Terceira Chamada – 24.02.2015 (terça-feira)  
Matrícula: 26.02.2015 (quinta-feira)  

 
Não haverá matrícula pela internet para o 
curso de Licenciatura em Ciências Modalidade 
EaD. 
 
A matrícula pode ser feita por procurador 
legalmente constituído. 
 
 
Horário de Matrícula:  
Das 9h às 11h e das 13h às 16h30min 
 

Voltar 

Voltar 
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Documentos para Matrícula: 
No ato da matrícula, o candidato deverá 
apresentar os seguintes documentos: 
 

I – Certificado 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 oficial (uma 
cópia); 
 

III – Uma foto 3x4, datada, com menos de um 
ano; 
 

IV – Documentos que comprovem a situação 
mencionada por ocasião da inscrição e que 
justificam a concessão do bônus, quando for o 
caso. 
 

A entrega dos documentos mencionados em I, 
II e IV deverá ser acompanhada da 
apresentação do respectivo original ou de 
cópia autenticada. 
 

Os candidatos de nacionalidade estrangeira 
deverão apresentar o original de seu 
documento de identidade, expedido por 
autoridade brasileira, que comprove sua 
condição de morador temporário ou 
permanente no Brasil. 
 
 
Opção de Matrícula: 
No ato da matrícula, o candidato informará 
uma das três opções a seguir: 
 

Satisfeito [S] – Efetuar matrícula para 
frequentar o curso no polo (cidade) para o qual 
foi convocado, na condição de satisfeito. Este 
candidato não concorrerá, em chamadas 
posteriores, a remanejamento para outro polo 
(cidade), caso o tenha indicado por ocasião da 
inscrição. 
 

Desistente [D] – Não efetuar matrícula no polo 
(cidade) para o qual foi convocado, mas 
continuar concorrendo a uma vaga, nas 
chamadas para matrícula seguintes, até a 3ª 
Chamada, para a outra opção de polo, se 
declarada no ato da inscrição. Caso não surja a 
nova vaga, este candidato não poderá 
frequentar o curso em qualquer dos polos. 
 

Matriculado [M] – Efetuar matrícula para 
frequentar o curso no polo (cidade) para o qual 
foi convocado, e continuar concorrendo, nas 
chamadas para matrícula seguintes, até a 3ª 
Chamada, a uma vaga no outro polo (cidade) 
indicado no ato da inscrição, observada a 
ordem de preferência. Caso surja a vaga, o 
remanejamento será compulsório e o 
comparecimento para a nova matrícula será 
obrigatório. 
 
 

Locais de Matrícula - Polos 
Piracicaba 
Endereço: Av. Pádua Dias, 11 – São Dimas 
ESALQ - Ao lado da Guarda Universitária 
CEP 13418-900 – Piracicaba, SP 
Telefones: (19) 3447-8634 / 3447-8635 
e-mail: poloead.pr@cti.usp.br 
 

Ribeirão Preto 
Endereço: Av. Bandeirantes, 3900 
CEP 14040-900 – Ribeirão Preto, SP 
Rua Dr. Clóvis Vieira, casa 40 (dentro do 
Campus USP, próximo ao prédio da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto) 
Telefones: (16) 3602-0437 / 3602-0436 
e-mail: poloead.rp@cti.usp.br 
 

São Carlos 
Endereço: Av. João Dagnone, 1100 – Jardim 
Santa Angelina 
CEP 13563-120 – São Carlos, SP 
Conjunto de Apoio Didático – Campus 2 da USP. 
Telefone: (16) 3373-8383 
e-mail: poloead.sc@cti.usp.br 
 

Santos 
Endereço: Praça Coronel Narciso de Andrade, 
s/nº – Bairro Vila Mathias 
CEP 11013-560 – Santos, SP 
Telefone: (13) 3229-2799 
e-mail: poloead.santos@cti.usp.br 
 

Lorena 
Endereço: Estrada Municipal do Campinho, 
s/nº (portaria RH) – Campus 1 da Escola de 
Engenharia de Lorena - EEL 
CEP 12602-810 – Lorena, SP 
Telefone: (12) 3159-5064 
e-mail: poloead.lorena@cti.usp.br 
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Jaú 
Endereço: Rua Humaitá, 2350 – Vila Carvalho  
CEP 17205-120 – Jaú, SP 
Telefones: (14) 3623-9000 / 3623-9002 
e-mail: poloead.jau@cti.usp.br 
 

São Paulo 
Endereço: Av. Prof. Luciano Gualberto, nº 71, 
travessa 3 
Prédio CCE/STI – Cidade Universitária 
CEP 05508-010 – São Paulo, SP 
Telefones: (11) 3091-1780 / 3091-1790 
e-mail: poloead.sp@cti.usp.br 
 
 

Início do Período Letivo 
O curso terá início em 21 de fevereiro de 2015 
(sábado). As atividades presenciais 
obrigatórias ocorrerão regularmente aos 
sábados, no polo (cidade) em que o aluno 
estiver matriculado. 
 
 

Recomendação Final 
O candidato deve ler, integralmente, a 
Resolução CoG nº 6834, de 15 de julho de 
2014, reproduzida a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Voltar 

Voltar 
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Resolução CoG nº 6834, de 15 de julho de 2014. 
 

Estabelece normas para o Concurso Vestibular de 2015 do Curso 
de Licenciatura em Ciências – modalidade EaD (semipresencial) – 
e dá outras providências. 

 
O Pró-Reitor de Graduação da Universidade de São Paulo (USP), tendo em vista o disposto no 
artigo 61 do Estatuto da USP e considerando o deliberado pelo Conselho Universitário, em Sessão 
realizada em 10.02.2009, e pelo Conselho de Graduação (CoG), em Sessão realizada em 
05.06.2014, baixa a seguinte 

 

R E S O L U Ç Ã O: 

 
I - Disposições Gerais 

 

Artigo 1º - O Concurso Vestibular de 2015 para 
o curso de Licenciatura em Ciências, 
modalidade EaD (semipresencial), será feito 
por meio de provas que avaliem os 
conhecimentos comuns às diversas 
modalidades de educação do Ensino Médio. 

Artigo 2º - O Concurso Vestibular destina-se 
aos que houverem concluído curso de Ensino 
Médio ou equivalente, bem como aos 
portadores de diploma de curso superior 
oficial ou reconhecido, devidamente 
registrado. 

Artigo 3º - Os candidatos serão selecionados 
mediante processo classificatório, sendo 
aproveitadas, até seu limite, as vagas fixadas 
para o referido curso, respeitado o número de 
chamadas previstas no Manual do Candidato. 

§ 1º - A realização do Concurso Vestibular para 
o preenchimento das vagas ficará a cargo da 
Fundação Universitária para o Vestibular 
(FUVEST), a quem caberá a responsabilidade 
de tornar públicos, com a antecedência 
necessária: datas e meios para a inscrição; 
datas, horários e locais de realização das 
provas; datas, locais e formas de divulgação de 
listas de Chamada para Matrícula, bem como 

todas as demais informações relacionadas a 
este Concurso. 

§ 2º - As provas deste Concurso Vestibular 
serão as mesmas a serem aplicadas no 
Concurso Vestibular de 2015 da Universidade 
de São Paulo (FUVEST 2015) destinado aos 
cursos presenciais, nos termos do texto e do 
Anexo II (“Programas das Disciplinas do Núcleo 
Comum Obrigatório do Ensino Médio”) da 
Resolução CoG 6833, de 14.07.2014. 

§ 3º - O total de vagas é de 360 (trezentas e 
sessenta), distribuídas em 7 (sete) polos.  

Artigo 4º - O Manual do Candidato, contendo 
todas as informações sobre este Concurso 
Vestibular, poderá ser obtido eletronicamente 
no site da FUVEST (www.fuvest.br), a partir de 
01.08.2014. 

II – Inscrições 

Artigo 5º - A inscrição ao Concurso Vestibular 
será feita de acordo com procedimentos 
estabelecidos pela FUVEST e descritos no 
Manual do Candidato, no período de 22 de 
agosto a 08 de setembro de 2014, por meio do 
site www.fuvest.br. 

§ 1º - A taxa de inscrição, aprovada pelo 
Conselho de Graduação, será de R$ 145,00.  

Edital do Concurso Vestibular 
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§ 2º - Para efetuar sua inscrição neste 
Concurso Vestibular, os candidatos deverão ter 
seu Documento de Identidade e seu próprio 
número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

§ 3º - Caberá à Superintendência de 
Assistência Social da Universidade de São 
Paulo (SAS/USP) a condução do processo de 
redução/isenção de taxa, em conformidade 
com a Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, e 
de acordo com edital próprio contendo as 
regras para esse fim. 

§ 4º - No ato da inscrição, os candidatos 
poderão optar, conforme o Anexo desta 
Resolução: 

I- pelo polo de São Paulo Capital 
exclusivamente; 

II- por um ou dois polos do Interior em 
que o curso será oferecido, em ordem 
de preferência. 

§ 5º - O candidato fará as provas relativas a 
este Concurso Vestibular no polo indicado 
como primeira opção. 

III - Provas 

Artigo 6º - A 1ª fase será constituída por prova 
de Conhecimentos Gerais, entendendo-se 
como tal o conjunto de disciplinas que 
constituem núcleo comum obrigatório do 
Ensino Médio (Biologia, Física, Geografia, 
História, Inglês, Matemática, Português e 
Química). A prova conterá questões 
interdisciplinares.  

§ 1º - A prova de Conhecimentos Gerais será 
constituída de 90 questões, sob a forma de 
testes de múltipla escolha, com 5 (cinco) 
alternativas, sendo apenas uma correta. 

§ 2º - Cada questão valerá 1 (um) ponto. 
Portanto, nessa prova, a nota máxima possível 
será 90 pontos. 

Artigo 7º - Na 2ª fase haverá 3 (três) provas de 
natureza discursiva a saber: 

I- 1º dia (D1): Prova de Português e Redação; 
II- 2º dia (D2): Prova de Biologia, Física, 

Geografia, História, Inglês, Matemática e 
Química, com questões interdisciplinares; 

III- 3º dia (D3): Prova de Biologia, Física e 
Química. 

Parágrafo único - Cada uma das 3 (três) provas 
valerá 100 pontos. Na prova do 1º dia, a 
Redação valerá 50 pontos e as questões de 
Português, todas de igual valor, totalizarão 50 
pontos. Todas as questões componentes da 
prova do 2º dia terão igual valor. Da mesma 
forma, todas as questões componentes da 
prova do 3º dia terão igual valor. 

IV – Classificação e Matrícula 

Artigo 8º - Para cada um dos dois Grupos de 
Polo (Anexo) serão convocados para a 2ª fase 
os candidatos mais bem classificados com base 
na Nota da 1ª fase, em número igual a K vezes 
o número de vagas em cada Grupo de Polo, 
sendo K calculado de forma análoga à do 
Concurso Vestibular FUVEST 2015 para os 
cursos presenciais. 

§ 1º - Os candidatos que obtiverem menos de 
30% do valor da prova da 1ª fase serão 
eliminados deste Concurso Vestibular e não 
poderão participar da 2ª fase. 

§ 2º - A nota do último candidato convocado 
para a 2ª fase, em cada Grupo de Polo, é 
definida como a Nota de Corte do Grupo de 
Polo. 

§ 3º - Em cada Grupo de Polo, todos os 
candidatos com nota igual ou superior à 
respectiva Nota de Corte serão convocados 
para a 2ª fase. 

§ 4º - Também serão convocados para a 2ª fase 
os candidatos que, após aplicação dos fatores 
de acréscimo à nota da 1ª fase, nos termos do 
artigo 9º, atingirem a Nota de Corte do Grupo 
de Polo no qual estão inscritos para o Concurso 
Vestibular. 

Artigo 9º - Conforme disposto na Resolução 
CoG nº 5539, de 08.05.2009, este Concurso 
Vestibular oferecerá bônus a candidatos que 
se enquadrem em uma das seguintes 
situações: 

I - professores sem curso superior completo, 
atuando em docência na Educação Básica nas 
redes públicas, há pelo menos 2 (dois) anos;  
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II - portadores de diploma de conclusão de 
curso superior (público) ou reconhecido, com 
experiência docente comprovada de, no 
mínimo, 2 (dois) anos na Educação Básica nas 
redes públicas, em qualquer área, e que não 
possuam licenciatura; 
 

III - licenciados que, necessariamente, tenham 
experiência docente de pelo menos 2 (dois) 
anos em escolas das redes públicas; 
 

IV - egressos do ensino médio, sem formação 
universitária, formados há, no mínimo, 10 
(dez) anos. 
 
§ 1º - A nota da 1ª fase e a Nota Final dos 
candidatos incluídos no inciso I deverão ser 
multiplicadas pelo fator 1,12; as dos incluídos 
no inciso II, pelo fator 1,09; as dos incluídos no 
inciso III, pelo fator 1,06 e as dos incluídos no 
inciso IV, pelo fator 1,03. Candidatos que não 
se enquadrem nos incisos I, II, III ou IV deste 
artigo não terão direito a bônus. 
 
§ 2º - A bonificação aplica-se somente aos 
candidatos não eliminados na 1ª fase do 
exame, nos termos do § 1º do artigo 8º. 
 
§ 3º - A bonificação possibilita o aumento da 

nota da 1ª fase, para efeito de seleção dos 

candidatos a serem convocados à 2ª fase. No 

caso de a nota bonificada não ser um número 

inteiro, ela será convertida no número inteiro 

imediatamente superior, limitando-se ao 

número máximo de pontos da 1ª fase. 

 

§ 4º - A bonificação também possibilita o 

aumento da Nota Final do candidato, 

respeitado seu valor máximo, conforme artigo 

10. 

 

Artigo 10 - A Nota Final, utilizada para a 

classificação do candidato em seu Grupo de 

Polo, designada por “NFGP”, será obtida pela 

média aritmética simples da nota da 1ª fase 

(convertida para a base centesimal e denotada 

por “F1”) e das 3 (três) notas das provas da 2ª 

fase  (D1, D2 e D3),  conforme  expressão:  

NFGP = (F1 + D1 + D2 + D3) / 4. 

§ 1º - Será desclassificado do Concurso 

Vestibular o candidato que obtiver nota 0 

(zero) em qualquer uma das provas da 2ª fase. 

§ 2º - A Nota Final do candidato (NFGP) será 

convertida para uma escala de 1000 pontos e 

arredondada até a primeira casa decimal. 

Artigo 11 - A classificação dos candidatos em 

cada Grupo de Polo será feita pela ordem 

decrescente das Notas Finais (NFGP). 

Parágrafo único - O desempate no Grupo de 
Polo será feito, sucessivamente, até que se 
completem as vagas, pelos seguintes critérios, 
nesta ordem: 

a) maior número de pontos obtido na prova do 
1º dia da 2ª fase; 

b) maior número de pontos obtido na prova do 
2º dia da 2ª fase; 

c) maior número de pontos obtido na prova da 
1ª fase; 

d) maior idade. 

Artigo 12 - Os resultados deste Concurso 
Vestibular serão válidos, apenas, para 
matrícula inicial no curso/polo para o qual o 
candidato tenha sido classificado e convocado, 
até a última Chamada para Matrícula, 
constante do Manual do Candidato. 
 
Parágrafo único – A FUVEST conservará a 
documentação dos candidatos pelo prazo de 1 
(um) ano. 
 
Artigo 13 - A matrícula dos candidatos 
convocados, a ser realizada no polo para o qual 
ocorreu a convocação dependerá, 
obrigatoriamente, da apresentação de: 
 
I- certificado 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 oficial (uma 
cópia); 
III- uma foto 3x4, datada, com menos de um 

ano. 
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§ 1º - A entrega dos documentos mencionados 
nos incisos I e II deste artigo deverá ser 
acompanhada da apresentação do respectivo 
original ou cópia autenticada. 
 
§ 2º - O candidato que se valer dos benefícios 
dispostos no artigo 9º deverá apresentar, no 
ato da matrícula, os documentos 
comprobatórios. No caso dos incisos I, II e III do 
artigo 9º, os documentos comprobatórios 
deverão ser a titulação e a declaração de 
tempo de serviço emitida pela Escola da rede 
pública onde o candidato atua como docente. 
A falta de documentação implicará o 
cancelamento do bônus e a consequente 
reclassificação do candidato. 
 
§ 3º - Após cada chamada, o candidato que não 
comparecer ao local de matrícula, ou que não 
se fizer representar por seu procurador, nas 
datas e horários previstos no Manual do 
Candidato, ficará definitivamente excluído do 
Concurso Vestibular, sendo ineficazes todos os 
atos até então praticados. 

§ 4º - O candidato de nacionalidade estrangeira 
deverá apresentar o documento de identidade 
de estrangeiro que comprove sua condição 
temporária ou permanente no país. 

§ 5º - O candidato que tenha realizado estudos 
equivalentes ao Ensino Médio, no todo ou em 
parte, no exterior, deverá apresentar 
reconhecimento de equivalência de estudos, 
obtido junto à Secretaria de Educação. 

§ 6º - Os documentos escolares apresentados 
em língua estrangeira deverão estar visados 
pela autoridade consular brasileira do país de 
origem, e acompanhados da respectiva 
tradução oficial. 
 

Artigo 14 - O candidato que, dentro do prazo 
destinado à matrícula, não cumprir as 
exigências do artigo 13, não poderá matricular-
se na USP, ficando sem efeito as notas e a 
classificação que lhe tiverem sido atribuídas no 
Concurso Vestibular. 
 

V – Disposições Finais 
 

Artigo 15 - Para os cursos da USP, sábado é 
considerado dia letivo. 

Artigo 16 - O desrespeito às normas que regem 
este Concurso Vestibular, bem como a 
desobediência às instruções e exigências 
registradas no Manual do Candidato, além de 
sanções legais cabíveis, resultarão na 
desclassificação do candidato. 
 

Artigo 17 - 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 a 
matrícula na USP, se tal ocorrência for 
verificada. 
 

Artigo 18 - 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 a matrícula em qualquer 
curso desta Universidade, será 
automaticamente desligado do anterior. 
 

Artigo 19 - Na hipótese de anulação de questão 
do exame, será atribuído a todos os candidatos 
presentes na prova correspondente o valor da 
questão anulada. 
 

Artigo 20 - Os casos omissos serão decididos 
pela Pró-Reitoria de Graduação, ouvida a 
Comissão para o monitoramento operacional 
do processo e matrícula dos ingressantes USP. 
 

Artigo 21 - Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário (Processo 
2014.1.1535.1.9). 

 
ANEXO 

 

CARREIRAS, POLOS E VAGAS 
 

CARREIRA OPÇÃO (POLO) VAGAS 
São Paulo – 

Capital 

 

Campus Butantã 
 

120 

 

São Paulo – 
Interior 

São Carlos 40 

Ribeirão Preto 40 

Piracicaba 40 

Jaú 40 

Santos 40 

Lorena 40 

 
Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 
17.07.2014.  

Voltar 
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Deliberação GVR-2, de 10.07.2014 

O Vice-Reitor, na qualidade de Presidente do 

Conselho Curador da FUVEST, de acordo com 

as normas estatutárias, e com fundamento no 

artigo 3º do Estatuto da FUVEST, autoriza a 

concessão de isenção total e, também, 

redução do valor da taxa de inscrição do 

vestibular 2015 para o curso de Licenciatura 

em Ciências - modalidade EAD - semipresencial, 

conforme determina a Lei Estadual nº 12.782, 

de 20.12.2007. O processo será conduzido pela 

Superintendência de Assistência Social da 

Universidade de São Paulo (SAS/USP), 

conforme segue: 

Artigo 1º - Os candidatos ao curso de 

Licenciatura em Ciências – modalidade EAD – 

semipresencial, 2015, poderão solicitar 

isenção/redução de taxa de inscrição para o 

exame, desde que comprovem insuficiência de 

recursos financeiros para pagamento da 

referida taxa, conforme as disposições e 

requisitos que se seguem. 

O candidato deverá apresentar comprovação 

relativa à: 

I. Escolaridade: 

a. candidato com ensino médio completo: 

documento que comprove a realização de 

todo o ensino médio em escola pública do 

Brasil; 

b. candidato cursando terceiro ano do ensino 

médio: documento que comprove a 

conclusão dos dois primeiros anos do 

ensino médio em escola pública do Brasil e, 

ainda, que registre estar matriculado no 3º 

ano do ensino médio em escola pública do 

Brasil em 2014 ou 

c. candidato cursando segundo ano do ensino 

médio: documento que comprove a 

conclusão do primeiro ano do ensino médio 

em escola pública do Brasil e, ainda, que 

registre estar matriculado no 2º ano do 

ensino médio em escola pública do Brasil 

em 2014. 

II. Renda familiar 

Não deverá ultrapassar os padrões 

estabelecidos pelos critérios 

socioeconômicos definidos pela SAS/USP, 

referente ao mês corrente ou de, no 

máximo, 3 meses anteriores; 

III. Residência no Brasil 

Artigo 2º - À Superintendência de Assistência 

Social da Universidade de São Paulo (SAS/USP) 

caberá, em concordância com a FUVEST, o 

estabelecimento dos critérios socioeconômicos, 

a aplicação e o controle executivo das 

isenções/reduções solicitadas, conforme 

disposto no Artigo 1º da presente Deliberação.  

Parágrafo Único - As atribuições da SAS/USP, 

previstas neste artigo, referem-se 

especificamente às atividades de avaliação e 

indicação nominal dos beneficiados. 

Artigo 3º - O período para inscrição ao 

processo será definido pela SAS/USP, em 

conformidade com a FUVEST. 

Artigo 4º - O montante financeiro, bem como 

os modos de pagamento decorrentes da 

presente Deliberação, serão propostos e 

dimensionados pela FUVEST, que por eles 

responderá. 

Artigo 5º -  Esta Deliberação entrará em vigor 

na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 
11/07/2014.  

 

 

 

 

Isenção / Redução de Taxa de Inscrição 



LICENCIATURA EM CIÊNCIAS – EAD – MANUAL DO CANDIDATO 2015                  15 

Portaria GS-22, de 10.07.2014 
 

Dispõe sobre a regulamentação para a 

concessão de isenção total ou parcial da taxa 

de inscrição para o Concurso Vestibular para 

o curso de Licenciatura em Ciências – 

Modalidade EaD (semipresencial) – 2015.  

 
O Superintendente da Superintendência de 
Assistência Social da Universidade de São 
Paulo (SAS/USP) baixa a seguinte portaria, 
regulamentando as normas para a solicitação 
de isenção total ou parcial do pagamento de 
taxa de inscrição para o Vestibular para o Curso 
de Licenciatura em Ciências – Modalidade EaD 
(semipresencial) – 2015. 

Artigo 1º - Os interessados em participar do 
programa de isenção total/redução do 
pagamento de taxa de inscrição para o 
Vestibular para o Curso de Licenciatura em 
Ciências – Modalidade EaD (semipresencial) – 
2015, bem como beneficiar-se da Lei Estadual 
12.782, de 20.12.2007, devem inicialmente 
acessar o site www.fuvest.br e cadastrarem-se 
em “Usuários”, caso não tenham se cadastrado 
na Fuvest anteriormente. No período de 11 de 
julho de 2014 (sexta-feira) a 11 de agosto de 
2014 (segunda-feira), deverão efetuar log on e 
preencher a ficha de inscrição SAS/USP, 
fornecendo os dados solicitados. 

Artigo 2º - A SAS/USP disponibilizará o 
endereço de e-mail isentos@usp.br durante o 
período de 11 de julho de 2014 às 23h30min 
de 10 de agosto de 2014, para receber e 
esclarecer dúvidas de candidatos interessados 
em inscrever-se para o processo de 
isenção/redução descrito no presente 
regulamento. 

Artigo 3º - As cópias de documentos que 
comprovem a situação declarada, mais a ficha 
SAS/USP, preenchida, impressa e assinada pelo 
interessado ao término da inscrição pelo site, 
deverão ser encaminhadas para a FUVEST por 
meio de correspondência registrada, com data 
máxima de postagem nos correios até 12 de 
agosto de 2014, em envelope endereçado a: 

 

 

 

Artigo 4º - Para a solicitação de isenção total 
ou de 50%, de que trata a Deliberação do 
Conselho Curador da FUVEST, o candidato 
deverá anexar a ficha SAS/USP preenchida, 
impressa e assinada ao final da inscrição 
eletrônica e cópia simples dos seguintes 
documentos: 

- Documento de identificação (Cédula de 
Identidade) do candidato. 

- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do 
candidato. 

- Documento que comprove a realização de 
todo o ensino médio em escola do sistema 
público de ensino (municipal, estadual ou 
federal) ou documento que comprove a 
conclusão dos dois primeiros anos do ensino 

médio em escola do sistema público de ensino 
e, ainda, que registre estar matriculado no 3º 
ano do ensino médio em escola do sistema 
público de ensino, ou documento que 
comprove a conclusão do primeiro ano do 
ensino médio em escola do sistema público do 
Brasil e, ainda, que registre estar matriculado 
no 2º ano do ensino médio em escola do 
sistema público de ensino do Brasil. 

Como comprovantes da renda declarada, será 
aceito um dos documentos relacionados 
abaixo, referentes ao mês corrente ou de, no 
máximo, 3 meses anteriores: 

- Contracheque ou recibo de pagamento por 
serviços prestados ou envelope de pagamento 
ou declaração do empregador. 

- Declaração assinada pelo próprio, para os 
autônomos e trabalhadores em atividades 
informais, contendo as seguintes informações: 
nome, atividade que desenvolve, local onde a 
executa, telefone, há quanto tempo a exerce e 
renda bruta mensal em reais (original). 

- Extrato de rendimentos fornecido pelo INSS 
ou outras fontes, referente à aposentadoria, 
auxílio-doença, pensão, pecúlio, auxílio-
reclusão e previdência privada. Na falta destes, 
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extrato bancário identificado, com o valor do 
crédito do benefício. 

- Recibo de comissões, aluguéis, pró-labores e 
outros. 

- Recibo de seguro-desemprego e do FGTS. 

- Rescisão do último contrato de trabalho. 

- Comprovante do valor da pensão alimentícia. 
Na falta deste, extrato ou declaração de quem 
a concede, especificando o valor. 

- Comprovantes de benefícios concedidos por 
Programas Sociais, como bolsa-escola e 
cheque-cidadão. 

- Declaração da pessoa que lhe concede ajuda 
financeira, pagamento de despesas com escola 
e outras, contendo as seguintes informações: 
nome, endereço, telefone, valor concedido e 
finalidade (original). 

- Comprovante de residência (conta de água, 
luz, telefone ou IPTU). 

Artigo 5º - A concessão da redução de 50% do 
valor da taxa de inscrição de que trata a Lei 
Estadual 12.782 ficará condicionada à 
apresentação pelo candidato de 
documentação comprobatória, conforme 
especificado a seguir. 

Quanto à comprovação da condição de 
estudante, será aceito um dos seguintes 
documentos: 

- Certidão ou declaração, expedida por 
instituição de ensino pública ou privada, 
atestando matrícula em 2014. 

- Carteira de identidade estudantil ou 
documento similar, expedido por instituição 
de ensino pública ou privada, ou por entidade 
de representação discente, com validade no 
ano corrente. 

Quanto à comprovação de renda, será aceito 
um dos seguintes documentos, referentes ao 
mês corrente ou, no máximo, de três meses 
anteriores: 

- Contracheque ou recibo de pagamento por 
serviços prestados ou envelope de pagamento 
ou declaração do empregador; 

- Extrato de rendimentos fornecido pelo INSS 
ou outras fontes, referente à aposentadoria, 
auxílio-doença, pensão, pecúlio, auxílio-
reclusão e previdência privada. Na falta destes, 
extrato bancário identificado, com o valor do 
crédito do benefício; 

- Recibos de comissões, aluguéis, pró-labores e 
outros; 

- Comprovante de recebimento de pensão 
alimentícia. Na falta deste, extrato ou 
declaração de quem a concede, especificando 
o valor; 

- Comprovantes de benefícios concedidos por 
Programas Sociais, como bolsa-escola e 
cheque-cidadão; 

- Declaração original, assinada pelo próprio 
interessado, para autônomos e trabalhadores 
em atividades informais, contendo as 
seguintes informações: nome, atividade que 
desenvolve, local onde a executa, telefone, há 
quanto tempo exerce a atividade e renda bruta 
mensal em reais. 

Quanto à comprovação da condição de 
desempregado, será aceito um dos seguintes 
documentos: 

- Recibos de seguro-desemprego e do FGTS; 

- Documentos de rescisão do último contrato 
de trabalho, mesmo que temporário. No caso 
de contrato em carteira de trabalho, anexar, 
ainda, cópias das páginas de identificação; 

- Declaração original, assinada pelo próprio 
interessado, contendo as seguintes 
informações: qual a última atividade, local em 
que era executada, por quanto tempo tal 
atividade foi exercida e data do desligamento. 

Obs: Serão considerados desempregados os 
candidatos que, tendo sido já empregados, 
formal ou informalmente, estiverem sem 
trabalho no momento e no período de até 12 
meses anteriores à presente solicitação. 

Artigo 6º - O candidato que não apresentar os 
documentos requeridos nos Artigos 4º e 5º não 
terá sua solicitação analisada. 
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Artigo 7º -  DA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

I - Inicialmente, a SAS/USP realizará uma 
triagem, a fim de verificar se a ficha SAS/USP 
para solicitação de isenção/redução encontra-
se preenchida adequadamente e assinada. 

II - Após essa verificação, os pedidos serão 
classificados de acordo com os seguintes 
critérios: renda por pessoa da família e demais 
itens constantes no questionário 
socioeconômico. 

III - Para a solicitação de isenção/redução de 
que trata a deliberação do Conselho Curador 
da FUVEST, fica definido que o requerente, 
para atingir isenção total, deve ter renda 
individual (no caso de ser responsável pelo 
próprio sustento e residir sozinho) ou esteja 
integrado em uma família com renda máxima 
correspondente a R$ 1.086,00 por indivíduo 
pertencente ao domicílio e que, para atingir 
50% de redução na taxa, esses valores serão de 
R$ 1.086,01 até o máximo de R$ 2.027,00. 

IV - Para a solicitação de redução de 50% do 
valor da taxa de inscrição de que trata a Lei 
Estadual 12.782, fica definido que o 
requerente deve ter renda individual de, no 
máximo, R$ 1.448,00. 

V - A qualquer momento, a Divisão de 
Promoção Social da SAS/USP poderá efetuar 
visita domiciliária à família do solicitante, como 
instrumento adicional de avaliação da situação 
socioeconômica do requerente e da sua 
família. 

Artigo 8º - DA DIVULGAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES 
DEFERIDAS E DOS PROCEDIMENTOS SEGUINTES 
PARA INSCRIÇÃO AO VESTIBULAR PARA O 
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 
MODALIDADE EAD (SEMIPRESENCIAL) 2015. 

I - A partir do dia 22.08.2014, será 
disponibilizada no site www.fuvest.br a 
consulta individual ao resultado da solicitação. 

II - Os beneficiados deverão, no período de 
22.08 a 08.09.2014, proceder à sua inscrição 
para o Vestibular para o Curso de 
Licenciatura em Ciências  –  Modalidade EaD  

 

(semipresencial) 2015, no site da FUVEST 
www.fuvest.br 

III - O deferimento pela SAS/USP da solicitação 
de isenção/redução de taxa não significa que o 
interessado já se encontre inscrito no 
Vestibular para o Curso de Licenciatura em 
Ciências – Modalidade EaD (semipresencial) 
2015.  

Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 
11/07/2014. 
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