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Senhores Diretores e Professores Coordenadores do Ensino Médio,  

 
Solicitamos ampla divulgação da CUCo (Competição USP de 

Conhecimentos), parte do programa “Vem pra USP!”, da Universidade 
de São Paulo - USP.  

Todos os alunos das 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio das 

escolas públicas do Estado de São Paulo podem participar. O objetivo 
é incentivá-los a ingressar nos cursos de graduação da USP e estimulá-

los a melhorar o desempenho nas disciplinas que compõem o conteúdo 
programático de vestibulares. 

A competição possui duas provas: a primeira é online, com 18 
testes de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais, ciências, 

matemática e língua portuguesa. Os que tiverem o melhor 
desempenho nessa etapa avançam para a segunda fase, que é 

presencial, e inclui 45 testes (15 de português, 15 de matemática, 10 
de ciências e 5 de atualidades). A segunda prova é presencial e 

acontecerá na escola onde o aluno está matriculado. 
Para se inscrever é preciso estar atento aos prazos do calendário. 

Com a inscrição, o aluno pode realizar a primeira prova no mesmo site, 
é só ficar atento à data da prova. 

Os participantes com melhor desempenho recebem benefícios, 

como certificado de participação, visita à USP, acesso à plataforma 
online com material complementar de estudo, bolsas de pré-iniciação 

científica e participação em vagas de estágio do Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE). 

Quem está na 3ª série recebe isenção da taxa do vestibular da 
USP, organizado pela Fuvest. As escolas, professores e diretorias de 

ensino mais participativas também recebem incentivos. 
 

Confira o cronograma: 
• 11/03/2019- 8 horas – Abertura das inscrições. 

• 12/04/2019 – Até às 12 horas – Encerramento das inscrições. 
• 22 a 26/04/2019- 1ª fase – Prova online 

• Data a definir- Divulgação dos aprovados para 2ª fase 
• 06/06/2019- das 8h às 11 h – 2ª fase – Prova presencial 

• 18/06/2019 – Divulgação do resultado. 



 
Incentivem seus alunos! Para mais informações e inscrições, 

acesse os sites:  

 
• Vem Pra USP!  

http://www.vemprausp.org.br/  
 

CUCo – Competição USP de conhecimentos 
https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/ 

 
• Facebook da CUCo 

 https://www.facebook.com/CUCoUSP/ 
 

 
 

Atenciosamente,  
Núcleo Pedagógico 

 

 
De acordo  

 
 

Fábio Augusto Negreiros 
 Dirigente Regional de Ensino 
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