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nº 33/2018 CUCo - Competição USP de Conhecimento

 Dia 09/08/2018, 22 alunos dos cursos de Agropecuária e 
Informática realizaram a 2ª fase da CUCo, Programa Vem Pra USP!  A 
prova contou com 45 questões de múltipla escolha sendo elaborada 
pela Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular.

O que é a CUCo?
 A Competição USP de Conhecimento (CUCo) é um desafio criado 
exclusivamente para os estudantes da rede pública do estado de São 
Paulo e é a parte do programa Vem pra USP!.
 A CUCo busca incentivar os alunos da rede pública de ensino 
paulista a ingressar nos cursos de graduação da USP e, ao mesmo 
tempo, estimulá-los a melhorar o desempenho nas disciplinas que 
compõem o conteúdo programático dos processos seletivos de acesso 
no ensino superior.
 O programa Vem Pra USP! é uma parceria da Universidade de 
São Paulo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O 
Programa tem como metas valorizar os estudantes do ensino médio 
das escolas públicas estaduais e criar ações que tragam benefícios às 
escolas, aos seus alunos e à USP.

 A construção de foguetes e treinos de lançamento estão sendo feitos com muita dedicação 

pelos alunos Bianca, Jhacyane e Luiz Ricardo com o auxílio do bibliotecário Gustavo. 



Cyberbullyng e Crimes Digitais

 Dia 07/08/2018 na sala da 
multimídia, o Professor Rui César 
Ranzani ministrou uma palestra 
sobre Cyberbullyng e Crimes 
Digitais para os alunos do 3º ano de 
Informática.

Escola mais segura

 Dia 15/08/2018 o policial Cassiano 
Samogin Júnior,  responsável  pelo 
Programa Educacional de Resistência às 
Drogras - Proerd em Santa Rita, esteve em 
nossa unidade instruindo, orientando e 
alertando nossos alunos sobre os perigos 
das drogas.

 Na Semana Orgânica, houveram várias 

palestras para os alunos.

- Inseminação Artificial - Gustavo P. Ferronato;

- Pecuária Orgânica - Matheus Napolitano 

Gonçalves e Henrique Cancian;

- Manejo Reprodutivo de Fêmeas Suínas -Victor 

Henrique Bittar Rigo; entre outras.



Semana Interna de Prevenção de Acidentes do trabalho
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