Programa USP EducaSP
ITINERÁRIOS FORMATIVOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA
REGULAMENTO

Apresentação
A Universidade de São Paulo (USP) objetiva com o programa USP
EducaSP contribuir com a formação de estudantes do Ensino Médio por meio
da oferta de cursos de formação complementar, fortalecendo a conexão desses
estudantes com o Ensino Superior. O programa é fruto da parceria entre a USP,
FUVEST e Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e atenderá,
exclusivamente, estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio das
escolas públicas estaduais do Estado de São Paulo.
Os cursos têm duração de 40 horas, distribuídas em 20 tópicos e ficarão
disponíveis por 30 dias a contar da data de início.
Para aprovação o estudante deve realizar as atividades com frequência
igual ou superior a 75%.
Para os aprovados serão emitidos certificados de conclusão das
atividades cursadas, mediante avaliação de desempenho do estudante nas
referidas atividades.
A critério da USP, os estudantes que não concluírem os cursos perderão
prioridade no oferecimento de vagas subsequentes.
Ao estudante inscrito cabe assistir as videoaulas, realizar o estudo do
material complementar, entregar as atividades no ambiente virtual e participar
semanalmente do atendimento ao vivo.
As inscrições ocorrerão exclusivamente pela internet no site:
www.vemprausp.org.br

Para os estudantes de Ensino Médio da rede pública estadual, premiados
na Competição USP de Conhecimentos edição 2019, as inscrições antecipadas
terão início em 21/08/2019 às 08h.
Para os demais estudantes de Ensino Médio da rede pública
estadual, as inscrições terão início em 23/08/2019 às 08h e término em
30/08/2019 às 12h.
A lista de cursos, dias e horários de atendimento ao vivo estarão
disponíveis no site no momento da inscrição. O estudante poderá trocar a opção
de curso quantas vezes desejar, por meio de acesso ao sistema, durante o
período de inscrições, respeitando a oferta de vagas dos cursos.
O dia e horário de atendimento ao vivo serão definidos pela USP,
atendendo a uma das opções indicadas pelo estudante na inscrição.
Os cursos terão início em 30/09/2019 e serão realizados no site:
cursosextensao.usp.br/
O usuário e senha para acesso ao sistema serão enviados entre os dias
23/09 e 27/09 ao e-mail cadastrado pelo estudante na inscrição.

