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Assunto: 5ª EDIÇÃO DA COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTOS - CUCO 2021 – 

ÚLTIMOS DIAS PARA REALIZAÇÃO DAS INCRIÇÕES 

 

 

Senhores Diretores, 

 

 

Reitero que as inscrições para a 5ª Edição da Competição USP de Conhecimentos 

- Cuco 2021, deverá ser feita até o dia 18 de agosto de 2021(22h). Para se 

inscrever, o estudante deverá acessar o site www.vemprausp.usp.br . 

A Competição USP de Conhecimentos (CUCO) é um desafio aos estudantes do Ensino 

Médio das escolas públicas do Estado de São Paulo, que visa incentivá -los a ingressar 

no ensino superior nas universidades públicas. Todos os estudantes de 1ª, 2ª e 3ª série 

do Ensino Médio regular, EJA e CWEEJA, regularmente matriculados na escola pública 

do Estado de São Paulo, podem participar da CUCO de forma voluntária e gratuita.  

A 5ª edição da Competição USP de Conhecimentos 2021 será realizada em fase única, 

composta por uma prova on-line com 18 questões de múltipla escolha, de caráter 

eliminatório e classificatório. 

Para concorrer à premiação, os estudantes devem obter nota igual ou superior à nota 

de corte definida pela FUVEST em cada edição. A nota de corte é  calculada a partir da 

nota dos estudantes na prova on-line. Será premiado o estudante com o melhor 

desempenho de cada série do ensino médio de cada escola.   

Para participar nas diferentes etapas da CUCO, os professores e coordenadores devem 

fazer o cadastro no site do programa Vem pra USP ! Para os já cadastrados em edições 

anteriores, deve ser confirmada a participação na CUCO 2021, realizando a atualização 

cadastral. 

As atividades dos professores e coordenadores incluem incentivar o maior número de 

estudantes a participarem da competição, dar suporte e apoio na execução da 

http://www.vemprausp.usp.br/
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inscrição, zelar pela realização das provas e, principalmente, garantir a 

confidencialidade.  

Os prêmios a serem concedidos na Edição 2021 da CUCO estão divididos em quatro 

categorias: 

 

• Categoria Estudantes: alunos da 1ª e 2ª série do EM 

✓ 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 Cientifica- Programa “Santander Inclusão”. 

 

• Categoria Estudantes: alunos da 3ª e 4ª série do EM 

✓ Isenção da taxa de inscrição do vestibular FUVESP 2022 

✓ 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 

 

• Categoria Escola: Prêmio Destaque  

Para as escolas da Rede Estadual: Serão concedidos 10 (dez) prêmios em dinheiro, 

sendo 5 (cinco) para Grande São Paulo (Capital e Região Metropolitana) e 5(cinco) 

para o Interior. 

Os recursos financeiros serão utilizados de acordo com a definição da Equipe Gestora. 

  

• Categoria Professores: Professor Incentivadores 

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 validos da CUCO 2021.  20 Tablets- Quad core, 

específicos aos professores da rede estadual. Professores que tiverem o maior número  
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absoluto de indicações de estudantes serão contemplados com um Tablet. Sendo no 

máximo um tablet por Diretoria de Ensino.  

Para a 5ª edição da Competição USP de Conhecimentos- CUCO 2021 estão 

definidas as seguintes datas e horários.  

Inscrição: 23 de junho (8h) à 18 de agosto (22h) 

Fase única: Prova on-line 23 de agosto (8h) à  27 de agosto (22h)  

Divulgação do resultado final : 31 de agosto de 2021. 

É de responsabilidade exclusiva do estudante informar-se sobre o calendário, 

convocações para as provas e todas as etapas e procedimentos de participação na 

CUCO 2021. 

  

Incentive seus estudantes a participar da Competição USP de Conhecimentos- CUCO 

2021 e seja um dos responsáveis pelo sucesso dele no futuro !!! 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a PCNP Priscila Leme através do e-mail 

priscilaleme@prof.educacao.sp.gov.br  ou telefone 2209-9856. 

 

 

 

             

 

 

Atenciosamente, 

 

Profª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 
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