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Número de candidatos inscritos na Fuvest é o menor desde o vestibular 1997 
 
Prova acontece no dia 23; lista de aprovados nas provas de aptidão para artes plásticas e 
música também foi divulgada ontem  
 
Foi divulgada ontem a relação candidato/vaga do vestibular Fuvest 2009, cuja prova acontece 
no dia 23. O curso de publicidade é o mais concorrido da USP e o terceiro mais concorrido do 
vestibular, que seleciona também para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo e para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. 
 
O curso de publicidade teve 40,66 candidatos por vaga, número inferior ao do ano passado 
(41,02). No vestibular 2008, o curso foi o segundo mais disputado da USP, perdendo apenas 
para jornalismo. 
 
A carreira mais disputada no vestibular é a de oficial masculino da PM, com 74,37 candidatos 
para cada vaga. A alta concorrência decorre da diminuição das vagas -de 150 para 35. No 
entanto, o número absoluto de inscritos não aumentou. Em 2007, 4.062 candidatos se 
inscreveram no vestibular, enquanto neste ano o número caiu para 2.621. Recém-criado, o 
curso de oficial feminino ficou em segundo lugar, com 40,67 candidatos por vaga. 
 
O vestibular 2009 recebeu pouco mais de 138 mil inscrições, o menor número desde o 
vestibular 1997 -que teve 129.079 inscritos. O total de candidatos vem caindo desde o ano de 
2006. O curso de medicina e ciências médicas segue a tendência dos últimos dois anos e 
continua com a maior procura absoluta. Neste ano, 13.379 candidatos disputam 375 vagas. 
Em 2007, foram 12.973 e, em 2006, 12.341. 
 
A lista dos aprovados nas provas de aptidão para artes plásticas e música também foi 
divulgada ontem. Dos 1.430 candidatos inscritos, foram selecionados 333 -165 para artes 
plásticas e 168 para música. 
 
Os não-selecionados concorrem automaticamente à segunda opção indicada na inscrição. As 
listas completas de aprovados e de candidatos/vaga estão no site www.fuvest.br. 
 

 
 



Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 8 nov. 2008, Cotidiano, p. C5. 


