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Assunto:  COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTOS CUco 

 

 

Prezados Diretores, 

 

O programa Vem pra USP! tem como metas valorizar os estudantes do ensino 

médio das Escolas Públicas Estaduais e criar ações que tragam benefícios às 

escolas, aos seus estudantes e à USP. 

 

CUCo é um desafio criado exclusivamente para os estudantes da Rede Pública do 

Estado de São Paulo.  

 

Objetivos 

 Incentivar estudantes da rede pública de ensino paulista a ingressar nos 

cursos de graduação da USP.  

 Estimular os estudantes a melhorarem o desempenho nas disciplinas 

que compõem o conteúdo programático dos processos seletivos de acesso 

no ensino superior. 

 

Quem pode participar da CUCo?  

Todos os alunos das 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio (EM) regular, EJA e CEEJA 

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

 

O estudante deve se inscrever na CUCo no site www.vemprausp.org.br.   

Para se registrar, o estudante deve informar o número do CPF e preencher o 

formulário on-line. 

http://www.vemprausp.org.br/
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Quem são premiados na CUCo?  

 Estudantes das 1ª e 2ª séries do EM 

 Estudantes da 3ª série do EM 

 Escolas - Prêmios de Destaque 

 Professores incentivadores 

Categoria: Estudantes matriculados nas 1ª e 2ª séries do EM 

Prêmios:  

Certificado digital de participação emitido pela USP e FUVEST 

Acesso a Plataforma Online com material complementar de estudo 

 

Categoria: Estudantes matriculados na 3ª série do EM 

Prêmios 

Certificado de participação emitido pela USP 

Isenção da taxa de inscrição do vestibular FUVEST 2020 

Acesso a Plataforma Online com material complementar de estudo 

 

Estudantes concorrerão apenas com estudantes de sua própria escola.  

Será premiado o melhor estudante de cada ano do ensino médio de cada 

escola. 

 

Categoria Escolas:  Valor total de prêmios R$ 110.000,00  

Para fins de premiação das escolas serão utilizados dois indicadores:  

 IP-DE: Índice de Participação por Diretoria de Ensino;  

 IPE: Índice de Participação da Escola de uma definida Diretoria de Ensino 

Para participarem nas diferentes etapas da CUCo, os professores e/ou 

coordenadores de escolas devem fazer o cadastro no site da FUVEST. Para os já 

cadastrados em edições anteriores, deve ser confirmada a participação na CUCo 

2020, realizando a atualização cadastral. 
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Atenciosamente,  

 

Prof.º Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 


