Rede: 468/18
Data: 06/08/2018

Assunto: VEM PRA USP – Orientações para aplicação no dia 09/08.

Prezados Diretores e Coordenadores

Integrando a rede 452 do dia 30/07, abaixo segue algumas orientações
com o intuito de viabilizar o processo de aplicação nesta quinta-feira, 09 de
agosto, das 08h00 às 11h00:
•

Comunicar os professores sobre a aplicação das provas e cadastro
obrigatório de aplicador no site: https://bin.fuvest.br/professor ;

•

Comunicar os alunos aprovados para a segunda fase da CUCo sobre o
dia e horário de provas (09/08 – das 08h às 11h);

•

Ler e seguir o manual do aplicador disponível em sua área restrita e
também enviado em anexo nesta rede;

•

Após a prova, Digitalizar as folhas de respostas dos estudantes
(gabaritos), com fotos simples da folha resposta com uso de celular ou
utilizando um scanner (essa foto, digitalização e envio deve ser feito
corretamente para que os computadores da FUVEST façam a correção;

•

Enviar as imagens para o site da FUVEST utilizando seu CPF e senha
https://bin.fuvest.br/professor ;

•

Após a aplicação as provas serão guardadas na escola e poderão ser
devolvidas aos estudantes a partir de 13/08;

•

As folhas de respostas dos estudantes (gabaritos) representam um
documento. Deverão ser guardados na escola e logo devolvidos na
Assessoria aos cuidados do Supervisor GEANDRO;

•

A Diretoria de Ensino enviará as folhas de respostas para o SAREG;

•

A previsão de divulgação dos resultados da segunda fase aos
estudantes é 13/08. Para isso, os professores aplicadores ou

coordenação da escola, devem seguir rigorosamente o processo de
digitalização e envio das folhas de respostas no dia 09/08 logo após as
provas;
•

Caso tenha algum problema no site da FUVEST (login, senha, e-mail,
etc), entre em contato com o Fale Conosco no link:
https://app.fuvest.br/faleconosco_contato;

•

Maiores detalhes sobre o processo de digitalização e envio dos
gabaritos estão disponíveis no site da FUVEST, na área do professor
cadastrado com acesso via CPF e senha: https://bin.fuvest.br/professor

•

Durante todo o período da manhã do dia 09/08, o Supervisor GEANDRO
estará em Plantão online e também pelo celular, para tirar dúvidas e
esclarecimentos que se fizerem necessários: (16) 98245-0760 whats ou
(11) 99979-3547.

Atenciosamente,
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2

