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O Curso Pré-Vestibular Popular EducaMed foi fundado por acadêmicos de medicina da UFRGS e da 

UFCSPA visando o preparo de vestibulandos em vulnerabilidade socioeconômica para o vestibular, contribuindo 

para a inclusão desses alunos no ambiente acadêmico e explorando questões de empoderamento nas relações (aluno-

professor; médico-paciente). Vinculado institucionalmente à UFRGS como projeto de extensão dos cursos de 

graduação em Medicina e Saúde Coletiva, e ao Programa de Acesso à Universidade. Tem como público alvo 

estudantes a partir do terceiro ano do ensino médio ou já formados selecionados por critérios de renda. O projeto 

mobiliza dois docentes da UFRGS, 17 coordenadores, 39 professores, 36 monitores, 21 tutores e 1 bolsista. São 

atendidos 40 alunos durante o ano letivo de 2016, no qual há aulas de todo o conteúdo programático do ensino 

médio, além de simulados e reforços. As aulas acontecem todas as noites em um espaço cedido pela UFRGS. O 

material didático consiste em apostilas elaboradas pelos próprios professores. Antes do início do ano letivo foram 

oferecidas aos professores e monitores oficinas de formação em educação popular e fundamentos de didática. No 

momento foram aplicadas oito semanas de aulas, um simulado e reforços aos sábados, com adesão significativa por 

parte dos alunos. Com base na experiência atual e em iniciativas semelhantes, acreditamos que projetos como esse 

propiciam a inclusão dos acadêmicos como educadores populares diante de uma população carente de equidade 

educacional, corroborando para a formação do extensionista com destaque à comunicação e à empatia. 
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