Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
10/08/2021

REDE Nº 099
Prezados,
ASSUNTO 01: COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTOS (CUCo - PROGRAMA VEM PRA
USP!)
As inscrições para a CUCo da USP estão abertas até o dia 18/08/2021
A Competição USP de Conhecimentos (CUCo) é um desafio criado exclusivamente para os
estudantes do ensino médio da rede pública do Estado de São Paulo para incentivar o ingresso
nos cursos de graduação da USP e auxiliar a melhorar o desempenho nas disciplinas que
compõem o conteúdo programático dos processos seletivos de acesso ao ensino superior.
A CUCo faz parte do Programa Vem pra USP! Os participantes com melhor desempenho
recebem benefícios, como certificados da USP e visitas à Universidade, concorrem a bolsas de
pré-iniciação científica e bolsas Santander, entre outros.
Os que estiverem no 3º ano do ensino médio recebem isenção da taxa do vestibular da Fuvest,
que é o exame de entrada para a Universidade de São Paulo. Os professores e as escolas mais
participativas também recebem incentivos.

Objetivo do desafio: Incentivar que esse aluno ingresse em uma universidade pública.

Quem pode participar? Exclusivamente estudantes matriculados no ensino médio das escolas
públicas do Estado de São Paulo, ou seja, alunos do 1ª, 2ª e 3ª séries regulares, EJA
(Educação de Jovens e Adultos) e CEEJA (Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos).
Inscrições: 23 de junho (8h) a 18 de agosto (22h)
Prova on-line em fase única: de 23 de agosto (8h) a 27 de agosto (22h)
Divulgação do resultado final: 31 de agosto
As inscrições poderão ser realizadas no site: https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-deconhecimentos
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ASSUNTO 02: REUNIÃO DE TRABALHO VIA TEAMS
A Senhora Dirigente Regional de Ensino convoca um Professor Coordenador dos Anos Iniciais,
um Professor Coordenador dos Anos Finais/Médio para Reunião de Trabalho, no formato
remoto, nas datas abaixo descritas, de acordo com os segmentos da escola.
Local: Plataforma Digital, conforme links abaixo. Para acessar é preciso utilizar o e-mail
@professor (Microsoft).
Dia: 13/08/21 (manhã) - Horário: das 9h30min às 11h – Tema: 2º Processo de Novo Acervo e
Habilidades CAEd
Público-alvo: Professores Coordenadores dos Anos Iniciais Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_N2U5MGI3ZTAtZDNlNS00ODI1LWJkODYtNmJmOTM3N2JlMmFi%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b6320e9dc4f9ee25%22%7d

Dia: 13/08/21 (tarde) - Horário: das 14h às 15h30min – Tema: 2º Processo de Novo Acervo e
Habilidades CAEd
Público-alvo: Professores Coordenadores dos Anos Finais e Médio Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YmVkMmI4ZTEtMDQ1Ny00MmU5LThhMmMtZWRmZTQwY2UxZmJk%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b6320e9dc4f9ee25%22%7d

Solicitamos a gestão escolar encaminhar o link apenas aos participantes.

NUCLEO PEDAGÓGICO

Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000

Página - 2

Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
ASSUNTO 03: CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO
INTITULADO "NOVAS PERSPECTIVAS E DESAFIOS - CONHECENDO AS ENGENHARIAS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC".
O projeto tem como objetivo divulgar os oito cursos de Engenharia (Aeroespacial; Ambiental e
Urbana; Biomédica; Energia; Gestão; Informação; Instrumentação, Automação e
Robótica; Materiais) ofertados pela Universidade Federal do ABC – UFABC, uma
universidade pública de ensino gratuito! O projeto também irá apresentar as oportunidades
oferecidas pela universidade para auxiliar na permanência dos alunos ingressantes no ensino
superior (bolsa socioeconômica, restaurante universitário com preço acessível, ônibus
fretado, salas de estudo, biblioteca…), assim como para o envolvimento dos alunos em projetos
de extensão, iniciação científica, monitorias, entre outros, com possibilidade de bolsa
institucional.
Devido à pandemia, o projeto está sendo divulgado de maneira remota, por meio do site e mídias
sociais mostradas a seguir. Há a possibilidade de distribuição de material físico para escolas
participantes.
Site:
https://sites.google.com/view/engenharia-na-ufabc
Instagram:
https://instagram.com/conhecendoeng.ufabc?utm_medium=copy_link
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070279305580

Favor enviar a manifestação de interesse
possível: conhecendoeng.ufabc@gmail.com

para

o

seguinte

e-mail o

mais

breve

As escolas que participarem do projeto, receberão um certificado da Pró- Reitoria de
Extensão e Cultura (ProEC) da UFABC.
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