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A CUCo é parte do programa Vem pra USP!, o qual 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.

Competição USP de Conhecimentos



- 
Incentivar estudantes da rede pública de ensino paulista

a ingressar nos cursos de graduação da USP. 

Objetivos

Estimular os estudantes a melhorarem o

desempenho nas disciplinas que compõem o

conteúdo programático dos processos seletivos

de acesso no ensino superior.



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. 

Quem pode participar da CUCo? 



Inscrições: 23 de Junho (8h) a 10 de
Setembro (22h).

Fase única - Prova on-line: 13 de Setembro
(8h) a 17 de Setembro (22h).

Divulgação do resultado final: 20 de
Setembro de 2021.

 

Calendário 
Prorrogação 



O estudante deve acessar o site www.vemprausp.usp.br e clicar no
botão Realizar a Inscrição. 

Inscrições

http://www.vemprausp.usp.br/


Prova
Prova on-line com 18 questões de múltipla escolha
sobre Ciências Humanas, Ciências da Natureza,
Matemática e Língua Portuguesa.

Conteúdo programático oficial da Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo, respeitando a
respectiva série do ensino médio do estudante 

      inscrito na CUCo.



Estudantes concorrerão apenas com

participantes de sua própria escola.

Será premiado o melhor estudante de cada série

do ensino médio de cada escola.

Prova



Categoria Estudantes: alunos dos 1° e 2° séries do ensino médio

Categoria Estudantes: alunos do 3° ou 4° séries do ensino médio

Categoria Escolas: Prêmio Destaque 

Categoria Professores: Professores Incentivadores

Os prêmios a serem concedidos na Edição
2021 da CUCo estão divididos em quatro
categorias:

Premiação



Certificado especial emitido pela USP e FUVEST.

Visita monitorada em uma das Unidades de Ensino da USP*.

Acesso a material de formação complementar em plataforma on-line exclusiva. 

Possibilidade de bolsa de estudo para realização de pesquisa na categoria de

Pré-Iniciação Científica - Programa “Santander Inclusão”.

        *As visitas serão realizadas se as condições sanitárias impostas pela pandemia de COVID-19 possibilitarem  ações de extensão e 

          visitas presenciais á universidade. Caso contrário, a atividade poderá ser realizada virtualmente.

Categoria: Estudantes matriculados nas 
1ª e 2ª séries do ensino médio. 

Premiação



Isenção da taxa de inscrição do vestibular FUVEST 2022.

Certificado especial emitido pela USP e FUVEST.

Visita monitorada a uma das Unidades de Ensino da USP*.

Acesso a material de formação complementar em plataforma on-

line exclusiva.

 

 

        *As visitas serão realizadas se as condições sanitárias impostas pela pandemia de COVID-19 possibilitarem ações de extensão e 

          visitas presenciais á universidade. Caso contrário, a atividade poderá ser realizada virtualmente.

Categoria: Estudantes matriculados na 
3ª ou 4° séries do ensino médio. 

Premiação



Categoria: Escolas - Prêmio Destaque 
Valor total de R$ 100.000,00

Premiação

Para fins de premiação das escolas serão utilizados dois indicadores: 

IC-DE: Índice CUCo da Diretoria de Ensino.

O IC-DE é a divisão do número absoluto de

participantes válidos da CUCo 2021 de todas as

escolas públicas estaduais que compõem uma

definida Diretoria de Ensino pelo número total de

inscritos de todo o Estado de São Paulo na CUCo

2021.

IC-E: Índice CUCo da Escola.

O IC-E é a divisão do número absoluto de

participantes válidos da CUCo 2021 de uma

determinada escola pelo número total de

inscritos na CUCo 2021 da Diretoria Regional

de Ensino à qual a escola pertence.



Categoria: Escolas - Prêmio Destaque
Premiação

Para as escolas da rede estadual: 



Categoria: Escolas - Prêmio Destaque
Premiação

Para as escolas do Centro Paula Souza (ETECs):



Categoria: Professores Incentivadores
Valor total de até R$ 150.000,00

Premiação

Número de professores premiados em função do número absoluto
de estudantes participantes



KIT USP surpresa. Serão premiados até 3 professores por escola

participante, sendo escolas estaduais, escolas técnicas estaduais,

escolas municipais e institutos federais. 

Certificado emitido pela USP e FUVEST para todos os professores

cadastrados vinculados às escolas com estudantes participantes

válidos da CUCo 2021. 

Categoria: Professores Incentivadores
Premiação



Tablets – Quad core, específico aos professores da rede

estadual. Professores que tiverem o maior número absoluto de

indicações de estudantes serão contemplados com um Tablet.

Serão vinte professores com o maior número absoluto de

indicações, sendo no máximo um por Diretoria de Ensino. 

        Serão 20 professores contemplados.

Categoria: Professores Incentivadores
Premiação



Acessar o site vemprausp.usp.br

Clicar em:

Informar o seu CPF.

Preencher as informações e salvar.

            *Inscrição gratuita

Cadastro para professores concorrerem
aos prêmios*

https://vemprausp.usp.br/


2021
5ª Edição da Competição USP de Conhecimentos

Professores e alunos,
contamos com vocês!



vemprausp.usp.br

atendimento.vemprausp@usp.br

facebook.com/vemprausp

Fixo e whatsapp (16) 3364-8282*
*Atendimento para professores

Contatos
WWW

https://vemprausp.usp.br/


vemprausp.usp.br


