VESTIBULAR USP 2022
ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS

BIOSSEGURANÇA

2ª fase

CALENDÁRIO
DE
PROVAS

Prezado(a) candidato(a),
Neste caderno, você encontrará
orientações e diretrizes para mantê-lo(a) o
máximo seguro e protegido durante a
aplicação deste Exame.

ª fase -

16/01/2022: 2

Prova de português e
redação

ª fase -

17/01/2022: 2

A FUVEST adotou, para composição dessas
orientações, as evidências científicas mais
atuais e acuradas sobre a
transmissibilidade do SARS-CoV-2 e os
princípios fisiopatológicos da COVID-19.

Prova de disciplinas
específicas

Desejamos a todos uma boa prova, com
segurança e proteção!

ATENÇÃO!
ESTE CADERNO APRESENTA AS ORIENTAÇÕES DE
BIOSSEGURANÇA REFERENTES AO EXAME VESTIBULAR DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO PARA INGRESSO EM 2022.
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA, CONSULTE O
EDITAL EM WWW.FUVEST.BR

MEDIDAS CENTRAIS DE BIOSSEGURANÇA
CANDIDATO(A), LEIA ESTA PÁGINA ATENTAMENTE

Utilização obrigatória de máscara facial (cobrindo boca e nariz)
durante todo o exame, desde a entrada no local de aplicação;
Manutenção de distanciamento adequado (1m) entre os
candidatos durante a aplicação da prova;
Orientação de entrada imediata na sala de aplicação para evitar
aglomerações nos corredores antes do início da prova;
Ocupação máxima de 50% das salas de aplicação;
Alimentação sólida deverá ser realizada fora da sala de
aplicação, em local indicado pelo fiscal. Não haverá tempo extra
para este fim;
Utilização de sachê de álcool 70% para higienização da mesa do
candidato (fornecido pela FUVEST), como medida adicional de
limpeza;
Fornecimento de EPIs (equipamentos de proteção individual)
aos colaboradores da FUVEST: máscara e luvas;
Aplicação de medidas de higiene rigorosas e monitoramento
das condições de saúde dos colaboradores da FUVEST durante
impressão e embalagem das provas.

ANTES DA PROVA
Se você for utilizar o transporte público para se dirigir ao local de
prova, lembre-se:
utilize máscara facial a todo momento, cobrindo boca e nariz;
evite encostar em qualquer objeto não pessoal;
leve álcool em gel: higienize as mãos após o pagamento;
permaneça a 1 m de distância das outras pessoas sempre que
possível;
mantenha as janelas do ônibus, se possível, abertas.
Quando possível, dê preferência aos transportes individuais, como
carro, táxi ou carros de aplicativo.

ATENÇÃO!
Por recomendação dos órgãos sanitários, NÃO vá ao local de prova
se você se enquadrar em uma dessas condições:
1. Diagnóstico confirmado de COVID-19 a partir de 06/01/2022;
2. Contactante domiciliar (ou próximo) de caso confirmado de
COVID-19, com último contato após 13/01/2022;
3. Caso suspeito de COVID-19.

LEMBRE-SE:
A FUVEST CONTA COM
A SUA COLABORAÇÃO,
CANDIDATO!
Se você for ao local de prova
apresentando uma das três
condições acima, você poderá
expor outras pessoas a riscos.
Pedimos a colaboração de todos
para tornar o nosso ambiente de
prova o mais seguro possível a
todos os candidatos e
colaboradores.

AO CHEGAR À
ESCOLA:
EVITE AGLOMERAÇÕES!
Os portões das escolas serão
abertos às 12h. Ao entrar na escola,
dirija-se imediatamente à sala de
aula.
Evite ficar no corredor! Dentro das
salas de aula, temos ambiente com
biossegurança controlada.
Lembre-se da importância do distanciamento social de 1 metro e
evite qualquer conversa desnecessária com outros candidatos.
Utilize a máscara durante todo o tempo de permanência na
escola.
Você poderá ir ao banheiro. Redobre os cuidados com higiene.
Evite utilizar o banheiro ao mesmo tempo em que outras
pessoas.
Recomendamos que os candidatos levem máscara facial de
reserva para o caso de necessidade de troca durante a prova.
Não será permitida a entrada de acompanhantes no local de
aplicação das provas (exceto sob recomendação médica e com
prévia aprovação da FUVEST).

SERÁ PROIBIDA A ENTRADA DE
CANDIDATOS NO LOCAL DE APLICAÇÃO
SEM O USO ADEQUADO DE MÁSCARA
FACIAL

USO OBRIGATÓRIO DE
MÁSCARAS FACIAIS

DECRETO ESTADUAL 64.959/2020
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todos os candidatos deverão OBRIGATORIAMENTE utilizar
máscara de proteção facial (de tecido, cirúrgica ou respirador
N95), que cubra boca e nariz, durante toda a estadia no prédio
de aplicação da prova, inclusive durante a realização da prova,
sob pena de desclassificação em casos de não observância
desta norma.

DURANTE A
PROVA
ATENÇÃO REDOBRADA

AO CHEGAR À SUA SALA DE PROVA
SIGA OS TRÊS PASSOS:

IDENTIFIQUE-SE
Mostre seu documento oficial com foto para o fiscal da sala. Não é necessário entregar o
documento na mão do fiscal. Evite contato físico. Comunique-se apenas de forma
essencial.

SENTE-SE
Identifique a sua carteira (há um cartão personalizado de papel com o seu nome colada
nela) e sente-se. Evite trânsito desnecessário pela sala de prova.

HIGIENIZE
Você encontrará um sachê com um tecido embebido em álcool sobre a sua mesa. Abra o
sachê, pegue o pano e higienize a sua mesa. Descarte esse tecido no lixo. Esta é uma
medida que visa a garantir uma segurança ainda maior da higienização das carteiras dos
candidatos.
Na sala também há álcool em gel que o candidato poderá utilizar para higiene das mãos.

NO DECORRER DA PROVA

HIGIENE
Haverá álcool em gel disponível em todas as salas. O candidato poderá fazer seu uso
livremente, devendo solicitar ao fiscal de sala que leve o frasco até ele.
Caso deseje, o candidato poderá levar seu próprio frasco de álcool em gel de casa para
a prova.

USO DE MÁSCARA
A FUVEST fornecerá um envelope para cada candidato acondicionar a sua máscara usada
durante a prova, se assim desejar, caso queira trocá-la enquanto o exame esteja em curso.
O uso de máscara facial permanece obrigatório durante toda a prova. Há uma exceção,
contudo: durante o reconhecimento facial.

RECONHECIMENTO FACIAL
Durante a prova, um fiscal da FUVEST passará na sala com um tablet
para fazer o reconhecimento facial dos candidatos.
Quando o fiscal chegar à sua carteira, tire a sua máscara (sem tocar
na parte da frente), olhe para o tablet e, após concluir o processo,
coloque sua máscara novamente.
O fiscal de sala fornecerá álcool em gel imediatamente após o
procedimento para higienização das mãos.
Atenção: apenas um candidato por vez pode retirar a máscara!

ALIMENTAÇÃO

Está proibida a alimentação dentro da sala de
prova.
Se o candidato desejar se alimentar, ele deverá pedir permissão ao
fiscal, que o indicará local demarcado pela coordenação da escola.
O tempo que o candidato gastar com sua alimentação não será
reposto no tempo total da prova.
Lembre-se de levar sua garrafa d'água abastecida.

SAÍDAS DA SALA
O candidato poderá ir ao banheiro durante a prova. Deverá pedir
permissão ao fiscal e, a todo momento, deverá manter o uso de sua
máscara.
Os candidatos poderão sair em definitivo das salas de prova somente
após as 15 horas.

OUTRAS MEDIDAS
ADOTADAS PELA FUVEST

PREPARAÇÃO
A FUVEST já tem se preparado há meses para a realização
dessa prova. Adotamos medidas de controle interno rigorosas,
para evitar contaminação das provas e/ou materiais do exame.
Nossos colaboradores receberam EPIs adequados, que
garantem segurança no processo, visando a maior proteção
possível dos candidatos, além de treinamento em aspectos de
biossegurança.

DESEJAMOS A
TODOS UMA BOA
PROVA!
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