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*As páginas a seguir fazem parte de um compilado de 4 documentos elaborados pela
Turma 109 da FMUSP (Cartilha, Redações, Depoimentos e Conhecendo Melhor a
FMUSP). Para acessar o drive contendo todos os documentos, clique aqui.

Depoimentos dos Aprovados

“Eu tentei a FUVEST por vários anos e só agora passei. Na primeira fase eu acertei o
mesmo número de questões da nota de corte, no primeiro dia da segunda fase, para minha
surpresa, não fui muito bem em redação, o que prejudicou a minha nota. Porém, no último
dia consegui uma ótima pontuação! Caso você não vá bem num dia ou mesmo que pense que
tenha ido bem, foque no que está por vir, pois pode fazer a diferença e compensar uma má
nota! Eu estudei em casa e entender qual era a minha missão foi importante: tenho a hipótese
de que poucos vestibulandos realmente sabem o que é preciso aprender. Exemplo: uma coisa
é estudar hormônios do corpo humano, fazer exercícios e corrigi-los. Outra coisa é daí a 6
meses lembrar, com alguma segurança, quais os hormônios de determinada glândula, suas
funções e quais problemas de seu excesso ou carência (óbvio que nesse meio tempo você vai
esquecer bastante coisa, mas foque em conseguir uma maneira de relembrar!). Meu
desempenho subiu muito depois que eu passei a abordar o conteúdo dessa forma. Outra dica
é usar �ashcards para ajudar a lembrar das partes mais especí�cas ou que tenha di�culdade.
Apenas cuidado para não transformar tudo em decoreba, o que transforma o estudo
(principalmente de exatas) numa coisa chata. Portanto, foque em se sentir confortável com o
conteúdo que você estudou no dia, em realmente entendê-lo; se você focar em assunto por
assunto, um dia após o outro, é possível aprender com qualidade e ter segurança. É esse
aprofundamento diário em pontos especí�cos da matéria, num ritmo aparentemente lento,
que fazem a preparação parecer maratona; ao �m do ano, você saberá, com propriedade,
muita coisa. Faça simulados ao longo do ano e reconstrua os momentos em que você tomou
decisões erradas. Por que nesse trecho especí�co eu entendi X, sendo que era para entender
Y? Preciso de mais formalidade e organização na resolução? Tente lembrar da sacada que teve
na hora, que tipo de informação sua intuição apontou. Veja por que errou aquela bobagem,
quais erros de conta são mais comuns. Descubra seus padrões de erro. Principalmente em
exatas, faça as questões num ritmo adequado, sem muita pressa, pois de nada adianta correr
se sua mente não conseguir intervir e falar: "não tô entendendo o enunciado! Não tô
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conseguindo juntar as peças do quebra-cabeça para ter a sacada!". Tenha paciência para fazer
com atenção a parte entediante das questões, como contas. Mais uma hipótese: depois que
você atinge um certo nível em biologia e exatas, a grande missão é prevenir e consertar erros,
a maioria deles simples, mas que signi�cam ir bem ou mal na prova. Treine uma maneira de
melhorar nisso! A análise dos simulados ajuda bastante. Por �m é importantíssimo lembrar
que as coisas não vão ser perfeitas e isso é esperado! Boa sorte!”

“Olá, futuros calouros da FMUSP! Sou Isaque, tenho 19 anos e venho do Ceará! Bem,
nosso ano de vestibulandos em geral foi extremamente atípico. Com a epidemia global, o
ensino passou por um período aterrador, o que foi muito di�cultoso para mim, de maneira
geral. Em minha escola, paramos de ter aulas por um longo período, o que foi su�ciente para
que eu quase desistisse dos estudos ao longo de 2020. Passei por momentos delicados, e em
diversos deles eu achei que não conseguiria seguir em frente, sendo a�igido por muita
desolação. No entanto, tive comigo pessoas absolutamente cruciais que sempre estavam
dispostas a me resgatar de minhas a�ições, principalmente a minha namorada e meus
familiares. Dito isso, se tem um conselho que eu posso dar àqueles que estão passando por
essa tempestuosa vida de vestibulando para qualquer curso, é: apoiem-se e valorizem as
pessoas que vos cercam, seja seus amigos de escola/cursinho, seja em seus familiares, elas têm
o poder de fazer você acreditar em si mesmo, e isso foi o que eu considerei mais fulcral<3.
Para além disso, dirigindo-me especi�camente aos que sonham em entrar na FMUSP, vos
digo com a maior certeza do mundo imbuindo meu coração: a concorrência pode ser
assombrosa, mas acreditem, vocês estão mais próximos de seus sonhos do que imaginam!
Utilizem-se das ferramentas que mais adequam ao seu método, busquem apoio nas pessoas ao
vosso redor, mantenham petri�cados em seus pensamentos os seus sonhos, e con�em em si
mesmos. Futuros graduandos, eu vos digo que, em meu ano, eu pouco conseguia me imaginar
aqui dentro, e a Medicina na USP se mostrava extremamente intangível ao meu alcance, mas,
por mais extraordinário que possa parecer - e eu só vim a descobrir isto depois de minha
aprovação - ela estava bem pertinho dos meus braços. Aguardo muito ansiosamente para
recebê-los, futuros calourinhos! Contem sempre com o apoio da T109 para o que
precisarem!”

Isaque Emanoel Lima Nogueira
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“Fala, futura 110! Já começo isso aqui pedindo para vocês se acalmarem um pouco... Eu
sei que o ano (ou os anos) de vocês está sendo estressante e desgastante, mas vai dar tudo
certo! Não sou bom nem gosto de dar dicas de como passar infalíveis porque cada um tem seu
jeito de aprender. Pode parecer uma contradição, mas aí vai uma dica: não existe um tipo
único de estudante que passa na USP! Estude do seu jeito direitinho que a aprovação vem.
No meu caso, �z o terceiro ano e um cursinho ao mesmo tempo, estudando quase todos os
dias como todos fazem, mas nem foi isso o que mais me ajudou. O que mais fez efeito foi ter a
mente tranquila quase o tempo todo, e para isso fazia exercício físico, via uma série, jogava
conversa fora com familiares e amigos (isso ajuda mais do que vocês pensam) e me dedicava a
semana toda para ter meu "domingo do lixo". Acabei não passando na Unicamp (�z péssima
segunda fase) e na Fuvest (�z segunda fase falada porque estava com tendões e nervos da mão
cortados), mas caí aqui pelo Sisu. En�m, a maior dica que posso dar pra vocês é: se dediquem,
mas tenham suas cabeças leves e (ESSENCIAL) con�em em vocês. Vai dar tudo certo!”

Vitor de Paula Casagrande

“Foquei bastante no planejamento de prova, porque tinha di�culdade em controlar o
tempo!!”

Arthur

“Não sei bem como escrever isso, mas acredito que grande parte do grupo PPI acaba,
infelizmente, tendo a ideia de que é impossível alcançar a vaga do sonhando curso de med na
USP, antes mesmo de começar a estudar. Isso aconteceu comigo e acredito que acontece com
muita gente, a única coisa que tenho a dizer é que não é impossível, saiba que vocês tem
acesso a cotas e elas possibilitam o acesso dessa minoria na faculdade, assim como
possibilitou o meu acesso. Para esse pessoal, o mais importante é perder esse medo, não é
fácil, mas também não é impossível. Sem querer dar uma de coach, essa é realidade, se não for
de primeira, vai na segunda , terceira ou quarta, não importa quantas vezes tente, o
importante é seguir seus sonhos. Boa sorte futura Turma 110!!!”

Ezequiel da Silva Passos Porto
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“Olá, vestibulandos! Queria dedicar esse pequeno depoimento aos futuros calouros que
estão tendo di�culdades em lidar com o emocional durante o difícil ano de vestibular. Não
pensem que são os únicos! É difícil para todos. Tive muitas di�culdades em conter a
ansiedade durante meu ano de vestibular e nem sempre lidei com isso de uma maneira
saudável. Depois de errar muito, já no segundo semestre, aprendi a lidar melhor com isso, e
entendi que não tem como estudar tranquilo pro vestibular sem uma rotina saudável, física e
mentalmente. Foi o período que aprendi a conciliar exercício físico com os estudos, a focar na
hora certa e dedicar o tempo necessário ao descanso. Eu era muito estudioso, como o
vestibulando de medicina deve ser, mas também dedicava 4 ou 5 dias da semana para dar uma
corrida ou ir à academia, também assistia minhas séries sem culpa, também ia dormir mais
cedo quando estava muito cansado, também acompanhava o BBB, também passava um bom
tempo conversando com amigos por WhatsApp, entre muitas outras coisas que passei a fazer
para dar uma espairecida. Por �m, não cobrem de si mesmos mais do que o saudável! Não é o
exagero que vai te fazer passar. É a constância, o empenho, o estudo inteligente, dedicando
mais tempo ao que realmente importa para sua aprovação e tirando um tempo pra descansar
sem se culpar. Durante o ano, vários momentos de relaxamento me �zeram sentir muita
culpa. Dormia em algumas aulas monótonas no EAD, passei mais tempo assistindo séries do
que estudando nos dois primeiros meses do cursinho, planejei tirar 5 dias para descanso nas
férias que acabaram se tornando mais de 10, entre muitas outras coisas. No �m, entendi que o
vestibular era uma maratona, não uma corrida de 100 metros, e que esses momentos não me
impediam de trabalhar no que fazia a diferença. O vestibular pra medicina não é um processo
saudável, não é um processo agradável, não é um processo inteiramente justo. Mas também
tem muita beleza em se dedicar ao aprendizado para ter a oportunidade única de mudar
radicalmente as oportunidades que você vai encontrar durante a sua vida. Se motivem sempre
com isso. Boa sorte, e espero vê-los na 110!!”

1° Lugar AC

“Antes de duvidar de sua própria capacidade ou inteligência, certi�que-se de que está
estudando da maneira correta, do jeito mais e�ciente possível. Estudar errado (isto é, não
fazer muitas provas anteriores, não fazer muitas questões, não construir uma base teórica
sólida, estudar por livros que exigem nível superior ao exigido na FUVEST, não fazer um
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cronograma claro, que garantisse que eu visse todos os conteúdos ou pelo menos os mais
importantes até a época do vestibular etc., etc.) foi a principal razão para eu ter demorado
para passar, e não burrice, incapacidade, ou sei lá outra opção que poderia ser levantada pelo
senso comum. Volume é importante, sim, mas nunca deixe de lado a qualidade dos estudos; o
ideal é ter um equilíbrio entre ambos: estudar o máximo possível com alto rendimento.”

“Olá, futuros caloures da 110!! Espero que vocês também tenham a oportunidade de
sentir a felicidade que é passar na Pinheiros! A família FMUSP é super receptiva e faz de tudo
pra fazer valer a pena ter passado no vestibular. Falando em vestibular...eu sei que é uma fase
difícil. Passamos por muitos desa�os, provações, dores, cansaço, mas eu juro (JURO) que, no
�nal, vai ser só gratidão. Aproveitem o ano de vestibular pra conhecer a prova da FUVEST e
chegar no dia preparado. O mais importante: lembrem-se de manter a saúde mental. Não
ultrapassem seus limites, busquem o autoconhecimento e con�em!!! É possível sim e vocês
são capazes.”

Maria Eduarda Nasi Hsiao

“O ano de vestibular nunca será fácil, pois não é só uma prova que enfrentamos, mas
também a angústia, a ansiedade e a insegurança. A dica que eu dou para tentar contornar
esses sentimentos é sempre buscar fazer o seu melhor a cada dia (mesmo que esse melhor seja
estudar apenas uma hora ou não fazer nada para cuidar da sua mente) para ter consciência de
que fez o possível para a sua aprovação e permanecer o mais calma(o) possível no dia da prova.
No meu ano de vestibular também me ajudou muito não focar apenas na data da prova, mas
sim procurar vencer etapas pequenas de cada vez - como terminar um assunto ou aumentar a
quantidade de acertos das questões. Então, tente não surtar rsrs e busque conversar com quem
você puder para isso não acontecer, além de focar em vencer um dia de cada vez. Eu nunca
imaginei que passaria na USP e, por isso, nem �z a FUVEST quando estava no terceiro ano,
mas aqui estou eu como calourinha. Então, isso só prova que todos somos capazes e que
devemos con�ar em nós mesmos. Boa sorte e te vejo ano que vem na 110!”

Júlia

“Oiii, futuro calouro! Uma coisa que aprendi, nesses anos de vestibular, é que pouca
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coisa a gente tem controle. A gente pode fazer todas as listas de exercícios do cursinho,
assistir a todas as aulas, mas não temos a garantia de nada. Acredito que, assim como eu tive,
muitos de vocês tem o fator incerteza como o pior inimigo. Queria eu saber a receita que faz
passar no vestibular. Se eu soubesse, contaria, mas, sinceramente, acho que não existe. O que
eu te aconselharia é tentar olhar pra você, ver o que VOCÊ precisa. Não é fazer todo o
material do cursinho que te aprova. O material e as aulas são iguais para todo mundo. Elas
podem, sim, te ajudar muito, mas a sua aprovação não se resume a isso. Ninguém, além de
você, sabe das suas di�culdades. Tente sempre se perguntar “O que eu aprendi/vivi hoje que
antes eu não sabia/ erraria na prova?”. Pode parecer banal, mas é um exercício de
autoconhecimento e me ajudou bastante para manter a motivação e evoluir. Filtrar o que,
realmente, importa pra você e, também, buscar por fora do cursinho o que vale a pena se
aprofundar pode ser muito mais proveitoso que seguir uma “receita pronta”. Se o seu foco é o
ENEM, não se limite ao teórico. Ele não exige que você seja um gênio, mas quer que você
relacione os conteúdos com o cotidiano e que esteja bem mentalmente. Pesquise as
aplicações dos conteúdos no nosso dia a dia. Veja documentários e �lmes, leia artigos e livros.
Crie o seu próprio repertório para a redação. Aposto que, assim, o seu estudo vai �car muito
mais leve, interessante e produtivo. Além disso, não negligencie o seu bem estar. Nada dá
certo quando não estamos bem com nós mesmos. A dedicação intensa e a abdicação de
prazeres são inevitáveis, mas, se elas não forem vistas sob uma ótica positiva, torna-se
insustentável “aguentar” essa época de preparação para o vestibular. Tente imaginar todas as
horas dedicadas aos estudos como um investimento para o seu futuro, para a ampliação da
sua visão de mundo e para o seu crescimento pessoal. Ter resiliência e estudar o que, muitas
vezes, não gostamos é, sem dúvidas, um teste para o autocontrole e para a maturidade. É
importante, também, desconstruir a ideia de que dormir uma boa noite de sono, meditar,
praticar atividades físicas e sair com os amigos/família são perda de tempo. Descansar e nutrir
as nossas energias para buscarmos os nossos objetivos são, assim como o estudo,
investimentos para o mental. Nesse cotidiano tão veloz e, até doentio, a nossa atenção deve
ser redobrada para que não caiamos na armadilha do automatismo e da autossabotagem.
Tenha em mente que o mais nem sempre é o melhor. Não acredito que seja possível alcançar
um equilíbrio ideal, a medida certa entre a produtividade incessante e a autocon�ança, mas
acho importante o esforço para buscá-lo. É ilusória a ideia de que, meditando e fazendo mil e
um simulados, o nervoso do dia da prova desaparece. A angústia, a ansiedade e a
insegurança, uma hora ou outra, vão aparecer, mas com a prática a gente aprende a lidar (pelo

7



menos, um pouco haha) melhor com eles. No mais, como disse ali em cima, o equilíbrio ideal
é utópico, mas acho que tentar conjugar o conteudismo à saúde mental e os estudos ao prazer
foi o grande diferencial desse meu segundo ano de cursinho e que, felizmente, culminou na
aprovação! (: Espero que, assim como foi pra mim, a sua trajetória não se limite ao campo
acadêmico. Não tenha medo, se entregue e dê o seu melhor. Com persistência, a nossa hora
chega! Te espero aqui ano que vem. Coragem e boa sorte!!!”

Amanda Latu�e

“Vestibular não é fácil, longe disso, é um processo extremamente complexo,
desgastante, tanto emocionalmente como �sicamente. Mas por mais que às vezes pareça
impossível, o importante é não desistir, porque todo o esforço que a gente coloca se
transforma depois da aprovação em uma alegria que transborda e que aquece o coração.
Cuidem da saúde mental, estejam perto das pessoas que apoiam e torcem por vocês, reservem
um tempo só pra si, sem as cobranças que o vestibular impõe. E o mais importante: acreditem
em vocês mesmos! E nos vemos em 2022! :)”

“Quando decidi que queria prestar Medicina na USP, no começo do meu Ensino Médio,
ouvi várias vezes que seria algo impossível, que as estatísticas de relação candidato-vaga eram
altíssimas, que seriam necessários muitos anos de cursinho e que a concorrência seria uma
das maiores do país. Mas o que eu e muitos outros recomendamos, sem dúvida alguma, é
nunca dar ouvido a esses comentários ou pensar nesses dados, apenas prestar atenção em
vocês mesmos, nos seus desempenhos e estudos: os números assustam, mas alguém vai
passar, e por que não vocês? Claro que precisam estudar muito, mas a prova não é impossível,
e muitas vezes (no meu caso, praticamente todas as vezes), vocês terão ido muito melhor do
que o imaginado. Além disso, preciso falar o quão importante para mim foi separar
momentos de lazer ao longo do ano, pelo menos uma vez por semana, porque tentar manter a
saúde mental, principalmente em um ano de isolamentos, EAD e pandemia, foi fundamental
para a minha passagem pela FUVEST. Não que eu não tenha �cado ansioso, apreensivo ou
estressado ao longo do ano, isso é mais do que esperado; mas o lazer me ajudou a lidar melhor
com isso. E se estiverem em aulas online, inovem! Isso funcionou no meu caso, pode não dar
tão certo para outros, mas para não cair no tédio ou na monotonia dos estudos, eu costumava
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assistir aulas sentado, deitado, no banho, comendo... Aproveitem os espaços que têm à sua
disposição de formas criativas, isso ajuda muito a romper a rotina e dá mais dinâmica aos
estudos. Agora, não se preocupem em nada se estiverem nervosos ou preocupados na hora
da prova, se sentirem que esqueceram algum conteúdo na hora H, ou se acharem que os
outros, seus concorrentes, sabem muito mais do que vocês: no meu caso, eu cheguei a passar
mal quando acordei nos dois dias da segunda fase da FUVEST, e como não �z nenhum ano
de cursinho, tendo acabado de sair do 3° ano do Médio, eu tinha certeza de que era o mais
despreparado dali. Vai dar tudo certo! Vocês não precisam ser os melhores, fazer a redação
perfeita, gabaritar a prova; apenas passar. Então, de verdade, boa sorte a todos! E a gente se vê
ano que vem!!!”

Allan Isy Strauss

“Priorizem o sono e os exercícios. Teoria �ca em segundo plano.”

“Dale dale, vestibulandos!! Quero mais pernambucanos e nordestinos aqui na FMUSP,
esta faculdade é incríveeeel, vocês serão muito bem acolhidos. Põe um sangue nesse olho e
bota pra quebrar nessas provas!!!”

“Durante todos os anos que prestei vestibular, achava que só aqueles alunos
excepcionais conseguiam entrar aqui; acreditei que alguns amigos meus tinham chance, mas
sempre fui meio pessimista em relação a mim, apesar de sempre sonhar com a USP. No
terceiro ano do médio eu �z 58 questões na primeira fase, 18 pontos abaixo do corte; essa foi
minha primeira desilusão com a FUVEST. No primeiro ano de cursinho, eu �z 70; já foi um
avanço, mas também não foi su�ciente. Ai, eu mudei de cursinho, �z poliedro, e comecei a me
sentir muito mais preparada, mas a nota não re�etiu isso; �z 71, só um ponto a mais, acho que
essa foi a nota que mais me doeu nos meus anos de vestibulanda, não por não ter passado, mas
por ter achado que poderia ir melhor. Nesse ano, meu último ano, �z 83 passei em cima do
corte, mas terminei em 64º das 58 vagas e quando saiu a classi�cação, lembro de ter dito pra
mim mesma: desiste dessa ideia de fazer USP. Eu lembro das minhas notas da FUVEST,
porque foi o que eu sempre foquei. Então, eu lembro de chorar por tirar 70, tendo chutado
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geogra�a inteira por falta de tempo. Lembro de acertar 71, quase zerando história, mas eu
lembro pouquíssimo das minhas provas do ENEM. Isso porque eu jamais pensei que passaria
pelo SISU. Minha pior matéria é humanas, e o ENEM tem 90 questões só de humanas e
português; ou seja, o ENEM pra mim era impossível. Eu fazia por causa da UNIFESP e só
torcia pra não ir mal demais a ponto de não ter chance de recuperar nas dissertativas. No ano
anterior, nem sequer usei minha nota do SISU, porque sabia que não passaria nas boas
federal. E, esse ano, �z 42 em humanas, o que jamais imaginei ser possível. Então, eu não
passei por ser uma aluna excepcional ou a melhor da turma ou a mais estudiosa. Eu passei
por me recusar a desistir, mesmo duvidando (e muito) disso, porque estudando e prestando a
prova, a chance nunca é zero. Além disso, nesse último ano, eu parei de me cobrar por ter
feito 3 anos de cursinho e comecei a acreditar que eles foram oportunidades que aumentaram
as chances de dar certo, a�nal, apesar de não ter passado eu tinha estudado. Às vezes as coisas
não acontecem da forma que a gente imagina. Podemos criar mil planos se sonhar um milhão
de coisas e nada ser da forma como a gente esperava; mas está tudo certo! As coisas se ajeitam
e, às vezes, quando a gente menos espera, da forma que menos espera e quando menos espera,
dá certo. Só o que a gente pode fazer é não desistir, não importa o quão impossível as coisas
pareçam, elas só são realmente impossíveis quando a gente não tenta!”

Bianca Tabata Arai

“Comecei a estudar para o Enem no segundo ano e o que mais me ajudou a entender as
matérias foi começar a me interessar e ver beleza em algumas áreas, o que deixou o estudo
mais leve e me fez aprender muito a parte teórica. Mas quando eu cheguei no terceiro ano
tudo se tornou muito pesado e exaustivo, ainda mais por �car o tempo todo dentro de casa.
Apesar disso, sinto que valeu a pena cada segundo que me trouxe até aqui, foi uma etapa
difícil, mas as transições para momentos diferentes da vida são assim. O que mais me ajudou,
no quesito preparação pra prova, foi fazer o máximo de provas antigas possíveis, não só do
Enem, mas de outros vestibulares. Foquei a maior parte do tempo em exercícios, isso me
ajudou a �car mais con�ante no dia da prova, pois parecia mais um dia fazendo provas na
mesa do meu quarto, e diminuiu o meu tempo, tanto que terminei faltando uma hora,
aproximadamente, em ambos os dias. Além disso, queria falar que nem todos os dias, na
maioria deles na verdade, você não vai estar disposto, mas aprenda a se conhecer e diferenciar
os dias de preguiça dos de cansaço. Às vezes, é bom só parar um pouquinho e assistir uma
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série/anime pra relaxar a cabeça, conversar com os amigos e �car com a família, não se sinta
culpado por tudo. Seja realista com você mesmo e priorize o que vai ser mais importante no
longo prazo. Eu não sei quais são seus obstáculos, eu vim de uma família simples e de longe de
São Paulo, as coisas não vão ser justas o tempo todo, mas eu só queria dizer que é possível e
que vale a pena o esforço.”

“Sei que pode parecer uma conquista difícil, de fora também achava que a galera da
USP era toda ET, gênios... Na verdade, para mim, e o sonho se concretizou com muito
esforço e dedicação, assim como pra muitos dos que estão por aqui. Estude, con�e em você
mesmo, busque ajuda, tente sempre ir além e pratique. A recompensa vem, e posso dizer que é
mais que satisfatória. O seu sonho pode estar mais perto do que acredita, te esperamos
aqui!!!”

“Quando comecei, achava que seria impossível, que a medicina USP era uma meta
muito alta, que a concorrência era grande demais, que meu QI não era o bastante, e que,
mesmo se desse meu melhor naquele ano de estudos, ainda não seria su�ciente, a�nal, meus
concorrentes eram gênios e estavam estudando por anos a �o... Saiba que é possível, mas que
exige muito, horas de estudo e de foco, dia após dia, todos os dias. Meu ano de vestibular não
foi fácil, mas valeu a pena. Se esse é o seu sonho, a sua vontade, tenha disciplina, lembre-se
sempre do seu objetivo para não se perder no caminho e con�e no processo. Ninguém faz
nada de extraordinário para chegar aqui, basta o estudo e a dedicação.”

Andressa Benati, 2º Lugar AC FUVEST

“Acredite nos seus sonhos!! Quando estamos no cursinho, nos preparando para os
vestibulares, o sonho pode parecer muito longe de virar realidade. Não deixem que a
ansiedade e o medo interrompam a luta de vocês. Podem ter certeza que quando virem o
nome de vocês na lista vão até esquecer de todos os sufocos e momentos difíceis e perceber
que tudo valeu a pena.”
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“É fácil contar a história do lado vencedor. É fácil, pra quem já passou, falar que se você
quiser muito e se esforçar vai dar tudo certo. Isso nem sempre é verdade, pois todos podemos
falhar. Contudo, parafraseando o Rocky Balboa, no vestibular não se trata de bater duro, se
trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e
continuar tentando, é assim que se consegue passar !!! Então não desanime com um quase,
isso é um sinal de que sua aprovação está perto. Conselho �nal: se você tiver varzeado o ano
inteiro ( eu kkkkk ), aposte todas as suas �chas na revisão, CORRA SEM OLHAR PARA
TRÁS, NÃO HESITE, NÃO PENSE EM CHANCES , SÓ VÁ E ENFRENTE O QUE VIER
!! PS : dê um turbo no que você é bom/ boa (redação , português, física, sla ), pois isso vai
acabar te salvando.”

Amanda Nascimento

“A preparação pra entrar em medicina na USP via sisu exige entender que tudo tem seu
tempo, pois a concorrência é altíssima e infelizmente não tem vaga para todo mundo. Tente
manter sua cabeça no lugar, mesmo que seja difícil às vezes que uma hora sua vez chegará
(pode ter certeza).”

Otávio Decanini Cantarella Silva

“O período de cursinho é complicado como vocês bem sabem, foi difícil pra mim e
acredito que pra grande maioria das pessoas que conseguem ser aprovadas em medicina
numa universidade pública. Não desistam de lutar porque a alegria da aprovação e a sensação
de dever cumprido são indescritíveis. Dediquem-se, evitem comparações com colegas de
cursinho (cada pessoa tem o seu tempo, suas di�culdades e facilidades) e tendemos a dar
muito mais ênfase nos nossos defeitos do que nas nossas qualidades. Aproveitem o tempo
com a família e amigos, o convívio social é fundamental e não deve ser totalmente privado
(embora não seja aconselhável exagerar ne...). Sei que é clichê, mas 1h de atividade física por
dia foi essencial pra minha aprovação, com re�exos signi�cativos no meu humor, motivação e
autoestima. Em resumo, estudem muito, mas sem extremismos, conheçam seus limites e
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persistam que no �m tudo vale a pena. Boa sorte!! Aguardo vocês na melhor do país!!!”

“Eu entrei no cursinho sem saber como se soma frações, sem saber o que era uma célula
eucariótica, en�m, um conhecimento muito básico. Eu sei como é a sensação de desesperança
e o desespero que ela provoca. Mas passa! Apesar dela, não deixe nunca de con�ar no que
você está fazendo, e que isso vai trazer resultados. A aprovação de medicina não é produto
que algo “extraterrestre”, mas sim de uma mistura de muita paciência e persistência. Foram 2
anos de estudo, segunda a sábado, 6 da manhã até as 19h da noite, sem sair da linha nunca.
Não tem mágica que te coloca dentro, é preciso muita disciplina. Faça chuva ou faça sol, você
está estudando na sua maior dedicação. Disso não tem outro resultado: você vai receber a
aprovação. Parece um pouco assustador, mas você entra na rotina e isso passa a ser algo
natural. Não se coloque limites como achar que não tem capacidade ou inteligência, isso é
algo sem cabimento. O esforço e a dedicação ganham da “inteligência inata”. Então não
abaixe a cabeça, com certeza sua vez vai chegar! Con�e em você, faça sua parte, e vocês vai
colher os resultados disso. Acredito em um estudo com técnica, metódico e organizado. Ele
impulsiona o seu aprendizado e agiliza o seu tempo. Por isso, recomendo os livros do autor
Pierluigi Piazzi: “aprendendo inteligência” e “inteligência em concursos”. São livros fáceis e
muito rápidos de ler, mas que vão dar resultados ótimos em como você pode otimizar seu
estudo e aprender com mais e�ciência. Por �m, se divirta! Não coloque pedras no meio do seu
caminho que vão di�cultar essa jornada. Tente não desprezar certa matéria, como se ela fosse
um sufoco ou algo que te impede de realizar seu sonho, enxergue e beleza em todo esse
conhecimento, e se divirta tendo acesso e ele. Você escolheu medicina, e essa trajetória faz
parte, então nela você já está a caminho do seu sonho, então torne ela leve e divertida, na
medida do possível. Parece besteira, mas enxergar tudo isso com essa perspectiva te alivia de
muita ansiedade e estresse, vocês passa sem forma mais saudável! Não desista nunca! E não
há prazo de tempo para uma conquista tão maravilhosa!”

“É importante que vocês mantenham o equilíbrio entre as atividades. Tenham uma
rotina de estudos e se mantenham �éis a ela ao longo do tempo de preparação. Porém,
valorizem o lazer e o descanso, da forma que vocês preferirem, porque isso torna a rotina
menos estressante. Tenham, na medida do possível, um sono regular, pois isso também
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ajudará muito no desempenho. Não existe receita de bolo para ser aprovado, mas continuem
procurando o melhor jeito para estudar, pois cada um tem o seu, e, assim que acharem, sigam
�éis ao processo, porque a Pinheiros vale a pena! Se cuidem, esperamos por vocês!!”

João Pedro Picolomini Gomes

“Eu gostaria de falar com o pessoal mais velho e dizer apenas que nunca é tarde demais
pra vir pra cá. Você que tá no quinto ano de cursinho ou trabalhando com algo que não te faz
feliz, não sinta que tá �cando pra trás, que já é tarde, que você tá velho, isso é tudo bobagem!
Eu tenho 25 anos e sinto que �z a escolha certa (tenho colegas de mais de 30 que também
sentem o mesmo). Eu tenho certeza de que daqui dez, quinze anos, você vai olhar pra trás e
não vai nem sentir que "perdeu" anos de vida, mas que ganhou experiências incríveis. A
diferença de idade entre você e seus colegas vai desaparecer, pois todos serão estudantes,
residentes e médicos juntos, compartilhando um mesmo caminho (e poucos entram com
menos de 20, se você quer saber). Então, coragem e aguenta mais um pouco, você não vai se
arrepender!”

16º Lugar FUVEST

“Oii vestibulandos! Antes de tudo, eu acho ESSENCIAL ressaltar a importância dos
cuidados com a saúde de vocês, física e mental. Não deixem de lado o lazer, os hobbies, as
amizades, os relacionamentos, a família e TUDO que ajuda a construir nosso bem-estar.
Lembrem-se também de manter uma rotina minimamente saudável para o corpo de vocês:
exercícios físicos, uma alimentação adequada, atividades de relaxamento (yoga, meditação,
etc...) e, principalmente, uma boa noite de sono! Não esqueçam que o vestibular é maratona,
não uma corrida de 100 metros. Quanto aos estudos em si, eu recomendo muito a realização
de bastantes exercícios e provas antigas para que possam reforçar o aprendizado, identi�car
as falhas nele e consertá-las. Mais essencial que fazer os exercícios em si, é corrigi-los, que é
quando realmente se alcança tudo isso. Quanto à redação, eu tinha o hábito de fazer 2
redações por semana (1 modelo ENEM e 1 modelo FUVEST/UERJ), embora muitas vezes isso
tenha virado 1 só. Uma coisa que eu recomendaria é anotar em um caderninho ou no bloco
de notas todas as referências socioculturais que você for conhecendo ao longo dos estudos
(ainda mais se puder fazer de forma conjunta com amigos e outros estudantes). Por último,
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não se esqueçam que vocês são humanos! Vocês vão falhar, ter di�culdades, problemas, e
muitas outras pedras no caminho, mas o que realmente importa é nunca se deixar do seu
sonho, sempre mentalizá-lo ao máximo e tirar forças disso para continuar na luta. Não se
tratem como robôs. Cuidem de si mesmos.

Respeitem seus limites. VIVAM. Desejo muito boa sorte a todos e mal posso esperar
para ver os calourinhos ano que vem!”

Felipe Couto

“Durante a minha primeira graduação comecei a desgostar do curso, mesmo assim
trabalhei na área pois era preciso. Vendo que não tinha mais gosto, resolvi tentar a Medicina
(um sonho antigo). Então sempre nos intervalos do trabalho ou assim que chegava em casa
comecei a estudar. Estudei 6 meses pro Enem 2019 (levei fumo), depois estudei novamente
para o 2020 (o qual passei). Sei que não é fácil esperar tanto tempo por uma única prova, mas
acredite, acredite em você, busque sempre as pessoas certas para ter do lado e não desista.
Tem pouco tempo pra estudar? Priorize a resolução e correção de questões dos assuntos mais
recorrentes. "O que faz uma pessoa ser inteligente não é adquirir o conhecimento, mas sim
tê-lo como algo mutável"

MAUA, Baianinho

“Entendam uma coisa: estudar é muito importante, mas cuidar do emocional é tão
importante quanto (ou até mesmo mais importante!). Quando estudei em casa em 2019, eu
estudei muito! Eu dominava as matérias, mas não descansava nunca, não tinha lazer, não
cuidava do meu emocional. Cheguei nas provas completamente abalado e tive resultados
muito piores do que os que eu tinha nos simulados. Em 2020, eu também estudei muito, mas
a minha prioridade foi o meu emocional. Eu meditava, fazia yoga, descansava bastante
também. Cheguei nas provas completamente animado, determinado e sem cansaço algum. O
resultado foi que eu consegui notas na Fuvest melhores do que em qualquer simulado que eu
já havia feito. Principalmente se você estuda sozinho, tenha muita organização, estude de
maneira que seu aprendizado seja garantido, mas que seu descanso e cuidado com o próprio
corpo também seja. Faça exercícios físicos, medite, veja séries, converse com seus amigos,
inclua descansos em sua rotina e nos dias livres. Além disso, tenha foco, saiba o que você
quer: se o seu sonho é a USP, lembre-se sempre pelo que você está lutando. Eu deixava uma
foto da faculdade na minha tela de início do computador para nunca o que eu estava
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buscando. Eu sei como é difícil a incerteza dos vestibulares, mas todo esse sentimento ruim
acaba no segundo que você vê o seu nome na lista de aprovados. Vejo vocês ano que vem,
110!!”

Wallyd Atallah, 1° Lugar EP FUVEST

“O VESTIBULAR É UM SACOOOOOOO! PELO AMOR DE DEUS, ACORDO
TODO DIA COM VONTADE DE JANTAR A FUVEST NA PORRADA! Mas ele não é
nenhum demônio que vai te assombrar pelo resto da vida. O principal conselho que eu tenho
para o vestibular - e para a vida - é sempre manter a calma. Sério, quando você relaxa sua
mente e 1) encara os desa�os sem medo + 2) percebe que as matérias não são nenhum
hieróglifo, você vai começar a pensar várias vezes "AAAAAAAH ENTÃO ERA ISSO?
FINALMENTE ENTENDI, MANO". Não tenha medo, porque você é muito mais inteligente
do que você acredita ser :) (Até agora eu não sei como que eu passei kkkkkkk). Não esqueça
de sempre relaxar os seus ombros, jogar água gelada no rosto e dar um sorriso. Ter um
profundo autoconhecimento - as suas facilidades, di�culdades, frustações - é importante:
cuide bem de você mesmo, do seu corpo e da sua mente.”

Thomas Yang, 35º Lugar AC FUVEST

“Oi, pessoal! Nem acredito que chegou esse momento do depoimento! A cartilha e o
material organizado pela turma 108 desempenharam um papel muito importante na minha
preparação para a Fuvest, ainda mais com as incertezas da pandemia. Os depoimentos são
histórias que nos cativam e que, além de dicas valiosas, trazem uma identi�cação muito
grande para nós vestibulandos. Muitas vezes, em nossos estudos, temos a falsa impressão de
que a Fuvest não é pra nós, ou que ainda a universidade pública de medicina é destinada
somente aqueles que puderam frequentar os melhores cursinhos. Assim, peço que mirem
sempre alto, não se subestimem por terem frequentado um ensino médio defasado e
acreditem que a hora da aprovação está guardada, ainda que demore. Bati na trave alguns
anos na primeira fase e nunca tinha passado para a segunda. Nesse ano, também não fui
excelente para passar em muitas outras provas. Por isso, além do conteúdo das matérias, vejo
como muito importante vocês adquirirem maturidade e con�ança com o formato da prova.
Treinar muito para conciliar a atenção e a organização da escrita com a velocidade e a pressão
exigidas nesse processo. Ter uma rotina com algumas janelas para descanso ou exercício físico
e tentar ganhar um certo apoio dos pais me parecem bons conselhos para vocês, querides
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caloures da turma 110! Até lá, acreditem! :)”

“Heyy, vestibulandos!! Eu tenho total noção de que essa etapa pela qual vcs estão
passando é mais do que estressante, mas é um processo que acaba rápido, vcs verão e o �m é
recompensador... eu queria que vcs soubessem que não há metodologia ou fórmulas de
estudo que aprovarão vcs, foque em dominar a teoria e aprender a aplicá-la em qualquer
exercício que vier na sua frente!! Um grande erro que muitos cometem é pensar que devem
estudar pra um modelo de prova etc., mas, particularmente, pra mim isso nunca existiu! Se
você domina os conceitos e entende os porquês, teste ou escrita, você estará pronto pra
mostrar que sabe o conteúdo do ensino médio. Treine muuuito com exercícios, faça tudo que
é tipo deles e, então, aí vai um conselho valioso que você precisa ter em mente ao responder
questões: não erre o que você sabe. Por mais que possa soar besteira, eu garanto que isso me
rendeu muitos pontos!! Além disso, lembre-se de nunca se deitar com dúvidas!!! Eu fui
aprovada aos 16 anos nos vestibulares de medicina mais concorridos do Brasil, senão desse
continente, Unifesp, Unicamp, USP e posso a�rmar que isso é essencial que vcs evitem...
então jamais se limite ou deixe que os outros te limitem! Tudo tem sua hora e sua vez, não
deixe suas ambições e sonhos te amedrontarem pela magnitude deles. É evidente que eu
duvidei de mim diversas vezes, estava quase sempre me autodepreciando e comparando, mas
isso só me prejudicou a longo prazo! Descanse, óbvio, eu pratiquei instrumentos musicais
(uma paixão minha), conversei muito pelas redes sociais, vi séries e tudo que um adolescente
comum gosta de fazer, mas não me enganei em momento algum. Outra coisa, você precisa
chegar no �m do ano ou de cada dia de estudos tendo a consciência de que deu o seu melhor
e não poderia ter feito mais, isso me ajudou com a ansiedade e nervosismo! Também, jamais
negligencie português kkkkk, sabemos o perrengue que a interpretação da segunda fase da
FUVEST é, então treine as dissertativas de interpretação desde o começo dos estudos. De
coração, espero que o material que a turma 109 coletou pra vocês te ajude tanto quanto me
ajudou ao longo do 3° ano a cartilha 108... Estamos ávidos para receber novos calourinhos da
110 em 2022!! Torço por vcs!”

Mariana Lee Han

“Foi indispensável contar com a ajuda de todas as pessoas que nos querem bem, tanto a
família quanto os amigos. Então, não entre nessa batalha sozinho, sempre busque alguém que
possa apoiá-lo quando necessário.”
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“Poucos são aqueles que estudam acreditando na aprovação no �nal do ano. A grande
maioria estuda tendo dúvidas e insegurança, o que pode dar a impressão de que o objetivo a
ser alcançado está distante ou até impossível. Digo isso porque foi o que aconteceu comigo, a
Pinheiros parecia viver apenas em meus sonhos de criança, mesmo assim, todos os dias, eu
acordava e ia estudar, porque sabia que estava mais próxima da minha aprovação dia após
dia, mesmo sem saber quanto tempo levaria. Saiba que a sensação de ter o nome na lista
supera qualquer choro, qualquer cansaço, qualquer medo e qualquer dúvida. Ver seu nome
ali faz tudo ter valido à pena, de verdade! Lembre se de que conteúdo é pré-requisito e, muitas
vezes, não é o que de�ne uma aprovação, já que ter informações e não conseguir acessá-las
por desespero não ajuda. Portanto, cuide de sua saúde mental, porque no dia da prova, todo
mundo �ca nervoso ou inseguro, não é fácil. Deixe de se preocupar se sua mão vai tremer ou
suar, se seu corpo vai esquentar, isso é quase certeza de que vai acontecer, então não lute
contra isso, mas aprenda a agir nessa situação, busque por estratégias para controlar a
ansiedade e o medo. Treine para terminar a prova nessas condições e tenho certeza de que o
resultado pode ser melhor do que você imagina. Con�e em você, con�e no que você sabe e vá
para prova consciente e seguro de que os melhores anos de sua vida te aguardam. Estamos
prontos para te receber!”

Sarah Melo

“O que me ajudou a passar foi fazer um bom planejamento ( a curto , médio e longo
prazo) , focar na FUVEST ao longo de todo ano (primeira e segunda fase) e ter bastante
con�ança!”

“O que eu mais gostaria de ressaltar é: você não precisa ser um aluno modelo/perfeito
pra passar na USP. Eu assistia bbb, conversava no zap com meus amigos, pulava uma aula ou
outra e mesmo assim passei. Tinha problemas emocionais difíceis de controlar e mesmo
assim passei. Nunca coloque na sua cabeça que é impossível. O mais importante é ter um
preparo focado nos lugares que você quer passar, conhecendo muito bem a prova.”

“Olá, futures caloures! Primeiramente gostaria de dizer que eu estive no lugar de vocês e
entendo como parece que esse sofrimento de vestibular nunca vai acabar, eu mesma achava
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que eu nunca passaria em medicina na USP, era algo muito fora da minha realidade. Vim de
escola pública e quando comecei a estudar pro vestibular percebi o quão injusto e cruel é esse
sistema de seleção em um país tão desigual quanto o Brasil em que a educação é
mercantilizada e se torna um privilégio dos que tem (muito) dinheiro para pagar. Depois de 4
anos de tentativas fui aprovada e posso dizer que valeu muito a pena, se eu precisasse faria
tudo de novo, então não pense que está "velho" ou que já "demorou" demais, os anos são
uma invenção humana, enquanto você puder sonhar você deve persistir. En�m, não quero
passar uma vibe "conto de fadas meritocrático", o vestibular é difícil, e pra uns muuuito mais
do que pra outros, mas a universidade pública é seu direito então se você tem a oportunidade
de estudar, vai com tudo! Te desejo muita paciência e força para passar por esse momento e
espero te ver na 110!”

“Oiee vestibulandooo! Eu espero que você esteja bem mesmo em meio a todo esse caos,
mas se não estiver ta tudo bem pedir ajuda. Ano de vestibular é um ano mega difícil em
condições normais e agora, em meio a pandemia e tudo que ela trouxe, tem sido ainda pior.
Eu sei que você está com medo e cansado por que eu já estive assim também, mas acalma o
seu coraçãozinho e con�a no seu potencial. Você vai precisar trabalhar duro, mas se nós da
turma 109 conseguimos é sinal de que não é impossível, a�nal somos seres humanos normais.
Você não precisa carregar esse fardo sozinho, você pode pedir ajuda e pode chorar, então
calma que no �nal tudo se ajeita! Agora é o momento de provar pra si mesmo que a sua
persistência e a sua vontade podem te levar aos seus sonhos apesar das circunstâncias. Desejo
a você toda sorte do mundo, toda força e toda coragem! Con�a que vai dar tudo certo!❤❤”

Ana Aguiar

“A coisa que eu mais gostaria de ter ouvido durante a minha preparação foi: Está tudo
bem se você não passar desta vez. Durante minha jornada no vestibular eu tive muito apoio a
minha volta, tanto dos meus pais, quantos amigos e familiares e espero que esse seja o cenário
de todos. Mas todo esse apoio também fez crescer um medo de decepcionar todos se a
aprovação não viesse e esse sentimento impulsionou uma ansiedade profunda que me
atrapalhava durante os estudos. Apesar de ser bom ouvir que vamos conseguir, às vezes
precisamos ouvir: Torcemos muito por você, mas estará tudo bem se você não passar esse ano.
Então, queridos vestibulandos, VOCÊS VÃO CONSEGUIR, MAS SE NÃO FOR ESSE
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ANO ESTÁ TUDO BEM. VOCÊ NÃO SERÁ UMA DECEPÇÃO E NÃO SERÁ A SUA
ÚLTIMA CHANCE! Estudem muito e não busquem atalhos, o único caminho é: bunda na
cadeira e exercícios diários. Não esqueçam que o seu maior inimigo é você mesmo. Procurem
vencer a preguiça diária, a procrastinação e a soberba (que nos faz negligenciar as matérias
mais "fáceis"). Para aqueles que possuem religião, se apeguem a ela e não esqueçam que nem
só de apostilas se vence essa batalha.”

“É óbvio que passar na FMUSP traz imensa alegria, porém não passar não precisa ser um
peso ou um motivo de grande tristeza. A�nal, o ponto de partida de cada um é diferente e o
que importa é notar o seu progresso por menor que ele seja. Em relação à preparação para o
vestibular, recomendo que você, leitor, estude muito bem a estrutura e o conteúdo cobrado
nas provas da USP. Com certeza, realizar as provas dos anos anteriores deve ser um aspecto
fundamental no seu preparo. Além disso, é válido fazer revisões para não esquecer da
matéria, já que, para passar em um curso tão concorrido, qualquer deslize pode custar a sua
vaga. Todavia, lembre que não é preciso, necessariamente, ser bom em tudo para passar nesse
vestibular. Tirar um nota ruim em um dos dias e compensar nos outros é muito comum.
Portanto, não se desespere e siga uma estratégia que se adeque ao seu per�l.”

“Uma coisa muito importante pra mim, enquanto estudava para o vestibular, é con�ar
no processo. Haverá simulados bons e simulados ruins, redações boas e redações ruins, e isso
não de�ne o seu valor e nem determina o seu resultado �nal, no dia da prova. Você não
precisa ser perfeito o tempo todo. Con�a no seu sonho, con�a que você é sim capaz de
alcançá-lo, porque você é!!! Além disso, tenha momentos de descanso e não hesite em pedir
ajuda, seja de um amigo, de um professor, de um familiar, e mesmo de um psicólogo, caso seja
possível. Mal posso esperar pra conhecer vocês, futuros calouros da 110! Até logo :)”

“Olá, futuros caloures da 110!! Espero que vocês também tenham a oportunidade de
sentir a felicidade que é passar na Pinheiros! A família FMUSP é super receptiva e faz de tudo
pra fazer valer a pena ter passado no vestibular. Falando em vestibular...eu sei que é uma fase
difícil. Passamos por muitos desa�os, provações, dores, cansaço, mas eu juro (JURO) que, no
�nal, vai ser só gratidão. Aproveitem o ano de vestibular pra conhecer a prova da FUVEST e
chegar no dia preparado. O mais importante: lembrem-se de manter a saúde mental. Não
ultrapassem seus limites, busquem o autoconhecimento e con�em!!! É possível sim e vocês
são capazes.”
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“Acredito que um dos maiores aprendizados que tive ao prestar vestibular em um
cenário tão atípico é que uma prova nunca deveria ser a maior prioridade da minha vida. É
difícil enxergar isso quando o objetivo parece estar tão longe, mas a pandemia nos mostrou
que existem coisas muito mais preciosas na vida, como nossa saúde, nossa família e nossos
amigos. São fatores que parecem pequenos, mas que ajudam muito durante todo o processo
de alcançar nossos sonhos. Muitas vezes eu me senti sozinha, desmotivada e incapaz, e tudo
isso só foi ampli�cado com o isolamento, mas com o tempo a gente aprende a se adaptar,
estudando em ligação com os amigos, organizando uma rotina etc. Portanto, vestibulandos,
apesar das mudanças já não serem mais uma novidade, não deixa de ser difícil e desa�ante,
por favor, cuidem-se e cuidem de quem amam, os frutos colhidos durante a jornada são
muito mais valiosos do que o resultado.”

Taina Shi

“Você que é de escola pública de favela, que estudou a noite porque tinha que trabalhar
de manhã, eu sei que você deve estar pensando que isso aqui é um sonho que não foi feito
para pessoa como nós. VOCÊ ESTÁ ERRADO! Sem dúvida quem está aqui teve o privilégio
de poder dedicar horas estudando, sem dúvidas não existe meritocracia, mas saiba que não é
impossível estar aqui. Estude, eu usei toda a revolta para tomar esse espaço pra mim, espero
que você também consiga.”

“Oi, futura turma 110! Tirando as dicas mais comuns para vestibulares - como fazer
muitos exercícios - eu diria que é importantíssimo encontrar seu próprio ritmo de estudos e
não menosprezar o descanso. Sei que todo mundo já deve ter ouvido que quantidade não é
qualidade, mas ano passado esse foi quase que meu lema. Eu priorizava saber o geral de todas
as matérias e, fazendo provas antigas, eu ia percebendo o que era mais ou menos relevante
para o vestibular. O acervo disponibilizado no site da Fuvest me salvou bastante, assim como
os sites que disponibilizavam gabarito da segunda fase. Não deixem de aproveitar os feriados,
descansos e férias para relaxar e espairecer um pouco, já que uma mente cansada pouco
absorve, e eu só fui perceber isso em dezembro, quando estava esgotada. E deem atenção para
as leituras obrigatórias! Além de assunto, elas também fornecem repertório para a redação
(além de alguns livros serem ótimos).”
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“Lembro de quando errava alguma questão ou besteira nos estudos, eu me sentia mal,
pois vinha a minha mente sentimentos como “nossa, nunca vou passar assim” ou então “será
q eu sou capaz de não errar essas coisas na hora da prova?”. A verdade é que eu errei coisas
por falta de atenção na prova, tanto na primeira fase, como na segunda e mesmo assim, foi
su�ciente. Então, algo muito importante é ter a certeza de que vc consegue, vc é muito capaz e
que não são distrações pequenas na hora da prova que tirarão a sua vaga!!! Essa era uma
mensagem que eu lia quando estava mal, não aguentava mais estudar e me ajudava, de
verdade: Não achem que o sonho de vocês é impossível, por mais difícil que possa parecer
atingi-lo. Acreditem sempre em vocês, independentemente das circunstâncias, continuem
�rme na caminhada. Não se esqueçam dos motivos que te �zeram decidir abdicar de tanta
coisa em prol de um futuro como médico. Cada um de vocês sabe o fardo que carrega, cada
um de vocês tem uma história e acreditem, vcs podem ser o que quiserem!! Por mais que as
coisas possam parecer difíceis, o importante é aprender com os erros, cair e continuar se
levantando, o crescimento se dá assim, lidando com as frustrações e angústias e evoluindo a
partir delas. Não há como descrever a sensação de ver seu nome na lista, no �m tudo vale a
pena! A Pinheiros está esperando vocês de braços abertoss. Não negligenciem jamais tempo
com os amigos e familiares, desabafem com eles, cuidem da saúde mental, pois isso é essencial
para vocês conseguirem encarar esse ano tão difícil!! Pra mim, Deus foi aquele com quem eu
mais desabafei e foi Ele quem me deu forças para acordar toda manhã e encarar mais um dia
de estudos! Ps.: no �m do dia eu sempre separava 1h para descansar e ver séries, por isso, vejo
o lazer e o sono como pilares na rotina de vestibulando! Estamos ansiosos para receber vocês,
110!!”

“Sei que o vestibular é algo que assusta até mesmo o vestibulando mais preparado. Sei
que a mera menção da palavra "Fuvest" é capaz de gerar calafrios em quase todos os que se
dedicam a enfrentar esse processo. Mas também sei que é possível superarmos nossos medos
e inseguranças e realizarmos uma boa prova. Se eu pudesse dar qualquer conselho aos
vestibulandos que estiverem lendo este depoimento, ele seria: aprendam a respeitar seus
limites físicos e mentais. Muitas vezes, ao longo do ano de 2020, eu extrapolei meus próprios
limites, e isso quase custou minha aprovação (primeiro, não dei descanso à minha mente;
depois, escrevi durante tanto tempo que precisei imobilizar o punho às vésperas da segunda
fase). Sei que devemos estudar muito para enfrentar desa�os grandes, mas precisamos nos
cuidar também. Por �m, quero dizer para não perderem a esperança, mesmo que pareça que
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estão em um beco sem saída... aquela história sobre sempre haver "uma luz no �m do túnel" é
verdadeira, acreditem. Boa sorte a todos.”

Leonardo Cortopassi

“Vestibular é terrível. Terrível. Rogo a todos os deuses que chegue o dia em que
educação seja gratuita, universal e libertadora. Enquanto isso, forças pra quem tem que
sangrar pra ter acesso. Entrei na FMUSP depois de um ano de cursinho, fagocitado e
ofertado, o ano inteiro em função de estudar. Aquelas histórias de "estudante passa depois de
estudar 12h/dia" virou real. Esportes me ajudaram muito, psicanálise me ajudou muito, muita
gente me ajudou muito (e sou eternamente grato a todos que �zeram, e vem fazendo, o
"pezinho" pra eu me apoiar. Sei que o mérito não é só meu. Amo-vos). E sinceramente, valeu a
pena. Passar onde vc sempre sonhou é absurdamente gostoso e a USP com os veteranos
calorosos, milhões de extensões e oportunidades, te dão a sensação de que teu nome na lista
de convocados é uma runa que abre portal pra outro mundo. É uma delícia. Valeu a pena,
cada segundo, lágrima e grito no travesseiro. Passar no vestibular é uma batalha dupla: com
tua cabeça e com o conteúdo. Nunca com outro estudante. Você precisa dominar o
conteúdo, cuidar do teu corpo e botar as rédeas na tua cabeça. Se você vir outro estudante,
ele não é teu concorrente, ele é teu colega. Ajude-o se precisar. Ensinar conteúdo te ajuda
a�xar. Se unir com a tua classe é mutualismo, bebê Eu não achava que fosse passar. Duvido
que exista quem achava. Se você acha que não passa, por favor tente. Dê o que vc aguenta
oferecer e vai com os dois pés no peito da Fuvest. C vai conseguir. Eu consegui assim. Talvez
ano que vem, você, leitor, virará meu calourinho. Então, até lá. A universidade é nossa e a
gente se vê no campus.”

Augusto Pitilin

“Você não precisa ter uma inteligência de outro mundo para passar em medicina na
USP. As pessoas que chegaram até aqui dedicaram seu tempo aos estudos e ao aprendizado,
realizaram esforços porque sabiam onde queriam chegar. Falo por mim, no meu último ano
de cursinho, apesar de todo desgaste físico e emocional provocado pelo período de
vestibulares, eu tinha certeza daquilo que eu queria, daquilo que eu sonhava em conquistar.
Portanto, tire o seu tempo para se dedicar a um estudo estratégico, de qualidade, e sempre
que se frustrar, lembre daquilo que te motivou a querer medicina. E CLARO, procure
sempre cuidar da sua saúde mental! Não deixe de ter o seu tempo de lazer, seu tempo com a
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família e os amigos e de praticar exercícios físicos (caminhada me ajudou muito). Respeite
seus limites, seja gentil com você mesmo e entenda que algumas coisas demoram a ser
conquistadas, mas valem a espera (: boa sorte a todos!!!”

“Minha mensagem para os vestibulandos, com base na minha experiência, é que a
aprovação requer um grande esforço , então a primeira coisa é: estude. Se dedique o quanto
puder e for saudável para si, não negligencie conteúdos que não gosta e tente aprender o
máximo possível de todas as matérias (já que a Fuvest exige isso em suas provas). Além disso,
percebi também nesses dois anos de estudo que a aprovação não depende unicamente de
saber a maior parte dos conteúdos cobrados, mas também do seu psicológico durante o ano e
principalmente no dia das provas. Por isso, estude muito, mas cuide da sua mente, faça outras
coisas que te relaxem diariamente, pois válvulas de escape são essenciais pra aguentar o ano
de vestibulando. Eu por exemplo, o ano inteiro mantive um dia na semana (domingo) em que
não fazia absolutamente nada relacionado ao vestibular e todos os dias tinha um horário em
que parava de estudar (variava entre 18h e 20h dependendo da minha disposição) e ia assistir
vídeos ou conversar com minha família até a hora de dormir (entre 23h e meia noite, sendo
que acordava 7h ou 8h da manhã). Além disso, conforme foram chegando as provas de
vestibulares comecei a caminhar fora de casa todos os dias, o que ajudou a aliviar a pressão
enorme que estava sentindo. Apesar disso, a ansiedade não sumiu totalmente e no momento
da prova o nervosismo provavelmente vai existir e �car lá, mas não deixe ele te dominar,
respire fundo e foque na prova, em demonstrar tudo o que aprendeu ali. Espero ter ajudado e
persista, te vejo na 110!!!”

“Para mim, nunca chegou um momento no qual achei que estava completamente
preparada para a prova. Até cheguei a ter certeza de que não ia passar, porque pensava na
concorrência e parecia que haveria centenas ou milhares de pessoas mais preparadas que eu.
Mesmo assim, a minha preparação acabou sendo o su�ciente para conseguir ser aprovada.
Acho que foi muito importante não abrir mão da minha saúde mental e continuar a fazer
coisas de que eu gostava, em vez de só estudar. Também lembre que você não precisa saber
tudo ou gabaritar a prova para passar. Con�e em você, não desista!”

“Oi! Queria deixar uma mensagem de força pra todes vocês. Tentei o vestibular por 3
anos, passei em outra faculdade federal de excelência e decidi continuar tentando mais 1 ano
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pra entrar na USP. E muitos me perguntam: mas já não é su�ciente estar cursando medicina
na faculdade pública? É, mas sonho é sonho, e, hoje, não poderia estar mais realizada de estar
quase vivendo o meu. Cada um sabe seu limite, o quanto está disposto a lutar por isso. As
coisas mudam, os sonhos mudam, você muda, então sempre bom lembrar que desistir não é
sinal de fraqueza! Mas se decidir continuar... A Faculdade de Medicina da USP vale muito a
pena!”

“Pra você que está lendo essa mensagem, provavelmente em busca de algum conforto em
tempos de preparação pro vestibular, eu quero desejar calma. Aproveita que tá aqui e dá uma
paradinha, respira, vc merece isso. Paciência, eu tenho certeza de que a sua hora vai chegar,
toda a nossa ansiedade e desespero pro vestibular vem muito por que a gente não sabe ter
calma e paciência pra esperar a nossa hora, a gente quer passar e a gente quer passar LOGO, e
como uma pessoa que demorou 3 anos pra chegar aqui eu sei muito bem disso. Mas vou te
falar uma coisa (bem clichê, mas verdadeira): tudo tem seu tempo. Eu não tenho dúvidas de
que vc vai passar em medicina, eu só não sei quando, nem onde, mas vc vai passar, e vc vai
passar no ano que vc TEM que passar, vc vai passar e estar na sala de pessoas que vc
PRECISA conhecer, vc vai passar quando estiver PRONTO pra ter experiências únicas que
só AQUELA turma, DAQUELA faculdade, vai te proporcionar. Então CALMA e
PACIÊNCIA, con�a no processo, estude bastante e faça um monte de exercícios de
vestibular, mas lembre-se que vc é um ser humano que precisa de cuidado, passe um tempo
com seus amigos, com sua família, vá assistir uma série depois de um dia duro de estudos, faça
uma meditação, cuide de você. E, então, no �nal do ano (ou começo em tempos de pandemia)
vá fazer a prova como se fosse só mais uma porque dentro de vc existe a certeza de que sua
hora vai chegar, ela chega, acredita em mim, e é simplesmente maravilhoso. Estou torcendo
muito pelo seu sucesso.”
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