
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE ENSINO DE ITAPEVI

Itapevi, 05 de junho de 2019.

Circular: nº 138/2019.
Assunto: Aplicação das provas presenciais da 2ª fase – CUCo – Programa Vem pra
USP!

Senhores Diretores de Escola,

Amanhã, dia 06/06/19, será a aplicação das provas presenciais da 2ª fase da
CUCo – Programa Vem pra USP! É de suma importância que todos os alunos
realizem as provas dentro dos horários estabelecidos pela FUVEST. Caso necessitem
de mais aplicadores para atender aos alunos, recomendamos que a equipe gestora
possa auxiliar no processo de aplicação das provas.

Seguem algumas instruções para a aplicação:
1) Horários:

· 08h às 11h – alunos da manhã, tarde ou integral.

· 19h30 às 22h30 – alunos do noturno (exclusivamente para alunos
matriculados neste turno).

2) As provas do período noturno possuem capa amarela;
3) Não há lista de presença no pacote de provas, somente a relação de

alunos aptos a realizar a avaliação;
4) Todas as provas são nominais e possuem o número do CPF dos alunos;

5) O aluno deve assinar o caderno de provas e a folha de respostas. O
caderno de provas pode ser usado como rascunho;

6) Na folha de respostas não pode haver rasuras – preenchimento somente
com caneta de tinta azul;

7) Ao término da aplicação, recolher o caderno de provas e a folha de
respostas;

8) No caso de falta, assinalar no campo “ausente” na folha de respostas;
9) Depois da prova, gerar a imagem (foto/escâner) da folha de resposta e

cadastrá-la (upload) na plataforma, até dia 10/06/19 (segunda –
feira);



10) Importante: na área do professor, na plataforma CUCo, estão
disponíveis tutoriais e outras informações específicas para auxiliar no

processo bin.fuvest.br/professor

Segue anexo link de acesso do tutorial para upload da folha de respostas e
instruções gerais para a aplicação das provas da CUCo 2019 (também disponíveis
na área do professor na plataforma da FUVEST)

https://www.youtube.com/watch?v=tMSKwjtkcO4&feature=youtu.be

Atenciosamente,

Keise Cristina Portela dos Santos
Dirigente Regional de Ensino


