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Dos 104 cursos oferecidos, 50 sofreram mudanças nas disciplinas cobradas no último dia da 
segunda fase; 19 terão geografia  
 
Entre as carreiras atingidas, estão as que costumam receber o maior número de inscrições, 
como medicina, engenharia e publicidade  
 
A seis meses do início do seu vestibular, a USP decidiu mudar as disciplinas da segunda fase 
da Fuvest em 50 dos 104 cursos -48% das carreiras. 
 
As modificações atingem apenas o terceiro dia da segunda fase, que tem 12 questões com 
conteúdo mais aprofundado de até três disciplinas escolhidas pelos próprios cursos. 
 
O primeiro dia tem redação e dez questões de português. No segundo, são 20 questões de 
todas as disciplinas (menos português). O último dia, com 12 questões, representa um terço 
da nota final da segunda fase. 
 
Com a mudança, medicina, por exemplo, passará a ter questão aprofundada de geografia no 
terceiro dia; em direito, a novidade é a inclusão de matemática. Os dois cursos são os que 
costumam receber o maior número de inscritos. 
 
A alteração gerou críticas de professores e alunos de cursinhos e até dentro da própria 
universidade a avaliação é que o tempo entre a divulgação e o vestibular é curto. 
 
A USP ainda não informou as datas das provas, mas a primeira fase costuma ser em 
novembro, e a segunda, em janeiro. 
 
A USP não se pronunciou ontem. Em abril, quando anunciou as primeiras mudanças na Fuvest, 
a universidade dizia pretender valorizar o conjunto dos conteúdos trabalhados durante o 
ensino médio. 
 
Na época, ficou decidido que a primeira fase deixaria de contar pontos na nota final e a 
segunda passaria a ter questões de todas as disciplinas. 
 
Até o exame do ano passado, na segunda fase, os cursos priorizavam disciplinas relacionadas 
à própria carreira no caso de medicina, por exemplo, havia física, química e biologia. 
 
A inclusão de geografia foi baseada na ideia de que o candidato deve ter "uma formação 
ampla", diz Milton Martins, da comissão de graduação da Faculdade de Medicina. "O médico, 
para cuidar de seu paciente, deve conhecer a realidade social, econômica e as características 
de cada região do país." 
 
Para Marco Gubitoso, da comissão de graduação do Instituto de Matemática e Estatística, vai 
faltar tempo para as unidades se adaptarem ao novo vestibular da USP. "Vejo isso como um 
certo desrespeito aos candidatos", afirma. 
 
Os estudantes estão preocupados. Prestes a se candidatar a uma vaga em medicina, Anelisa 
Afonso, 18, soube da mudança pelo site da USP e quase não acreditou. Só se deu conta de que 
não era um engano quando um professor do cursinho fez o aviso na sala de aula. 
 
"Tenho muita dificuldade em geografia, especialmente em geopolítica. Foi minha pior nota da 
Unicamp em 2008." 
 
"A novidade foi inesperada, mas não só para um candidato, para todos. Estaremos 
concorrendo em iguais condições da mesma forma", diz a colega de cursinho dela, Caroline 
Ribeiro da Silva, 19. Ela tinha focado os estudos em física, uma das matérias em que tinha 
mais dificuldade; a outra era geografia. 



 
"Foi uma grande surpresa. No caso de a prova de direito ter matemática, não entendi o 
motivo", diz Paulo Lima, coordenador do CPV. A escola vai reformular parte do material 
didático para preparar os alunos. Para o diretor do COC, Willian Saito, o aluno com uma boa 
base no ensino médio e no cursinho está bem preparado. 
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