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Acesso à prova da primeira fase da CUCo 2022. 
 

 
 

Prezados(as), 

 

A partir de hoje, 23/05/2022, está liberado o acesso à prova da primeira 

fase da CUCo 2022. 

Para realizar a prova o estudante deve: 

✓  Acessar o site da Fuvest utilizando como login o CPF (11 dígitos sem 

pontos ou traço) e a senha cadastrada na inscrição: 

https://app.fuvest.br/login 

✓ Ao selecionar o edital CUCo 2022, quando o estudante clicar em 

INICIAR PROVA ele terá 2 horas ininterruptas para finalizar. 

✓ O sistema permanecerá aberto 24 horas, possibilitando que a prova 

seja realizada de qualquer local a qualquer tempo, encerrando-se às 

22h desta sexta-feira. 

✓ A prova pode ser realizada pelo celular, tablet ou computador. Em 

caso de desconexão da internet o tempo continua rodando, portanto, 

sugerimos que o estudante que tiver problemas durante a prova 

procure outro local ou meio de acesso à internet. Caso o estudante 

não conclua a prova, serão contabilizadas as questões respondidas. 

✓ A prova é composta de 18 questões de múltipla escolha (4 

alternativas cada com apenas uma correta). Uma vez respondida a 

questão o sistema passa para a próxima pergunta e não é possível 

retornar ou alterar as respostas anteriores. 

 

Obs.: Os professores têm acesso via sistema ao nome dos estudantes 

inscritos e à situação das provas, indicando quem realizou o não. 

O link de acesso é fuvest.br/professor-cuco. Para fazer login, utilizar CPF e 

senha cadastrados. Para visualizar basta selecionar o Edital CUCo 2022. 

 

Atenciosamente 

Vera Cirino: 2461-5784. 

 

Equipe do Núcleo Pedagógico 

https://app.fuvest.br/login
https://app.fuvest.br/comum_cadastro_professor_cuco?hash_identificacao=134aa342
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Gislaine Lagareiro 

Diretora Técnica I – NPE/GNO 
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