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Assunto: VEM PRA USP  

 

Senhores Diretores, 

 

As inscrições do VEM PRA USP já se iniciaram e contamos com a participação de 

seus alunos. A CUCO (Competição USP de Conhecimentos), trata-se de um 

programa que tem como metas valorizar os estudantes do Ensino Médio das escolas 

públicas estaduais e criar ações que tragam benefícios às escola, aos seus 

estudantes e à USP. A CUCO é um desafio criado exclusivamente para os estudantes 

da rede pública do Estado de São Paulo, cujos objetivos são de incentivar os 

estudantes da rede pública de ensino paulista a ingressar nos cursos de graduação 

da USP, e, estimular os estudantes a melhorarem o desempenho nas disciplinas que 

compõem o conteúdo programático dos processos seletivos de acesso ao Ensino 

Superior. Todos os alunos do 1º, do 2º e do 3º ano do Ensino Médio (EM) das 

escolas públicas do Estado de São Paulo de forma voluntária e gratuita. Para 

incentivar a participação a CUCO oferece diversas premiações, entre elas: a isenção 

da taxa do vestibular da FUVEST; acesso aos cursos superiores da UNIVESP. O 

estudante da rede pública fará a prova em sua escola (em dia e horário letivo) e no 

final do ano e poderá ter acesso ao ensino superior concorrendo a uma das 1000 

vagas da UNIVESP. 

 Em anexo segue o regulamento 2020 para participação no VEM PRA USP. 

Período de inscrição: 9/03/2020 até 17/04/2020. 

1º Fase - Prova Online: 04/05/2020 a 08/05/2020. 

Divulgação dos aprovados para a 2º Fase: 20/05/2020. 
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2º Fase – Prova Presencial (na escola onde o aluno está matriculado): 17/06/2020. 

Divulgação do Resultado: 30/06/2020. 

Para dúvidas, inscrições ou contatos, devem acessar os endereços eletrônicos 

abaixo: 

vemprausp.org.br  (site oficial) 

@vemprausp (instagram) 

Facebook.com/vemprausp 

vemprausp@usp.br (e-mail) 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 
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