ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS
TRANSFERÊNCIA EXTERNA 2022/2023

BIOSSEGURANÇA

SOBRE:
Prezado(a) candidato(a),
Neste caderno, você encontrará
orientações e diretrizes para mantê-lo
o máximo seguro e protegido durante a
aplicação deste Exame.
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.
Desejamos a todos uma boa prova,
com segurança e proteção!

ATENÇÃO!
ESTE CADERNO APRESENTA AS ORIENTAÇÕES REFERENTES AO
PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA USP 2022/2023,
ABERTO A ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES DO BRASIL E
DO EXTERIOR, EXCETO PARA GRADUANDOS DE CURSOS
SEQUENCIAIS E DE CURTA DURAÇÃO.
Para outras informações sobre a prova, consulte o edital em
www.fuvest.br

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;
evite encostar em qualquer objeto não pessoal;
leve álcool em gel: higienize as mãos após o pagamento;
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
24/05/2022;
2. Caso suspeito de COVID-19 (sem testagem negativa após o
início dos sintomas).

LEMBRE-SE:
A FUVEST CONTA COM
A SUA COLABORAÇÃO,
CANDIDATO!
Se você for ao local de prova
apresentando uma das
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.
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.

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

USO OBRIGATÓRIO DE
MÁSCARAS FACIAIS

DIRETRIZES PARA RETORNO SEGURO
PORTARIA GR 145 DE 31/01/2022

O uso de máscaras faciais (de preferência cirúrgica ou N95)
continua obrigatório nas dependências da Universidade de
São Paulo (local de realização das provas).

OBRIGATÓRIO
COMPROVANTE DE
VACINAÇÃO

DIRETRIZES PARA RETORNO SEGURO
PORTARIA GR 145 DE 31/01/2022

A comprovação de imunização completa (uma dose da vacina
Janssen ou duas doses de quaisquer outras vacinas contra o
SARS-CoV-2) é requerida para o acesso às instalações da
Universidade (locais de prova).

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 uma etiqueta 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 asssim 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, 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 colocará próximo à porta da sala, do lado externo.
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 após 2
horas de avaliação.

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.

PARA MAIS
ORIENTAÇÕES

A Universidade de São Paulo, por meio da Comissão Assessora
para Assuntos relacionados à COVID-19 mantem um site com
informações e diretrizes para garantir a biossegurança das
atividades presenciais.
Acesse: retornoseguro.usp.br

DESEJAMOS A
TODOS UMA BOA
PROVA!
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