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O Projeto de Extensão Vestibulando Cidadão é resultado de uma
pesquisa investigativa desenvolvida em 2007, através da qual,
verificou-se que nenhum aluno de uma Comunidade periférica de Cruz
Alta/RS, na qual a Unicruz vinha desenvolvendo outros projetos,
conseguira média suficiente para pleitear uma bolsa de estudos através
do ENEM.  O trabalho desenvolvido tem como base a ciência de que a
produção de legislações e políticas públicas que defendem para o
cidadão o ingresso no Ensino Superior através de programas de bolsas
fi lantrópicas, infelizmente, não garante um ensino de qualidade
hegemônico, capaz de oportunizar a todos esse direito, previsto na
constituição brasileira. O reconhecimento dos fatores extra-escolares que
influenciam na conquista ou não de uma bolsa é imprescindível à
proposta e à construção de práticas universitárias extensionistas capazes
de amenizar a exclusão historicamente constituída, na busca da
promoção da autonomia do sujeito como cidadão, na tomada de
consciência sobre os seus direitos emancipatórios.    Considerando que a
Unicruz aderiu ao Prouni que objetiva a ampliação significativa do número
de vagas na Educação Superior, interioriza a educação pública e gratuita
e combate às desigualdades, no segundo semestre de 2007, foi proposto
o Projeto Vestibulando Cidadão, ou seja, um curso preparatório para a
prova do ENEM, três noites por semana,  buscando corresponder as
expectativas dos participantes com aulas dinamizadas de forma atraente
e eficaz, para sanar a suas dificuldades.  Aprovado e mantido pela
Vice-Reitoria de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão, ele volta-se à
promoção de ações que propiciem condições de inserção de estudantes
carentes do Ensino Médio, oriundos de escolas públicas de Cruz Alta/RS,
aptos a prestarem a prova do ENEM, no Ensino Superior, através do
programa federal. Cientes de que além das disparidades do ensino
oferecido entre uma escola e outra, há fatores socioeconômicos que
fazem com que os alunos das escolas periféricas não atinjam média
suficiente para conseguir uma bolsa Prouni, que a prova do ENEM exige
habilidades e competências distantes daquelas trabalhadas (ou não) na
escola e por fim, que as vagas oferecidas estão muito aquém da
necessidade real, este  projeto busca equiparar o ensino oferecido.  No
curso oferecido, dá-se ênfase às disciplinas, cujos resultados nas provas
anteriores foram realmente insatisfatórios: biologia, física, matemática,
química, com ênfase na redação. Para fazer parte do programa, o aluno
precisa fazer uma pré-inscrição e em seguida comprovar, com



documentação específica, a não possibilidade de pagar um curso
particular. Outro aspecto importante é que os alunos do Vestibulando
Cidadão, que conseguem ingressar através do Programa Universidade
para Todos, na Unicruz, são assistidos de forma ampla e contínua,
garantindo a sua permanência no curso escolhido.   Atualmente, o
Vestibulando está em sua quarta edição, com uma turma composta de
130 participantes, além de outra turma inscrita que iniciará em agosto
próximo. Esse interesse é advindo do bom resultado quantitativo das
etapas anteriores, nas quais vários alunos atingiram percentuais
suficientes, capazes de garantir bolsas de estudo. Nele, trabalhamos
alguns aspectos que a escola, por fatores diversos, não dá conta, dentre
eles: a autonomia e auto-gerenciamento. Dessa forma, os alunos inscritos
se envolveram gradativamente, no decorrer das aulas, mesmo sem a
tradicional cobrança de presença ou nota.  Essa postura e resultado de
um trabalho desenvolvido pelo Curso de Serviço Social da Instituição que
discutiu com eles a questão do direito a uma educação de qualidade, bem
como do acesso ao Ensino Superior, o que para eles parecia algo
inatingível. Fizeram-se necessários esclarecimentos sérios e profundos
sobre a Constituição, o  ProUni, ENEM, ECA, PCNs, entre outros. Esta é
não percebida como forma de promoção, mas como busca comprometida
de um espaço social.  O Projeto Vestibulando Cidadão também tem como
objetivo proporcionar aos acadêmicos da Unicruz a oportunidade de
trabalharem como bolsistas com os alunos participantes do projeto. De
maneira pioneira, o projeto conta com uma assessoria de comunicação
completa composta por bolsistas voluntários de Comunicação Social das
três habilitações, inclusive, uma já formada no ano passado. As
responsabilidades são divididas entre os mesmos, a cada encontro
semanal, conforme as ações propostas, e perfil dos envolvidos. O
trabalho dividiu-se em diversas etapas. A primeira constituiu-se na
criação da imagem do Vestibulando Cidadão, ou seja, a logomarca e o
slogan ''Vestibulando Cidadão: motivando caminhos, construindo
sonhos''.Na segunda etapa foram realizadas atividades referentes à
divulgação do projeto na imprensa local, nas rádios, jornais e o canal de
TV da Universidade.  O Vestibulando Cidadão tem um blog destinado aos
alunos do projeto e comunidade acadêmica da Unicruz que deseja saber
mais informações referentes ao curso preparatório para o ENEM, que é
http://vestibulandocidadao.blogspot.com. Esse projeto envolve os Cursos
de Licenciatura da Instituição, de forma articulada e participativa. Em
suma, o Vestibulando Cidadão está em consonância com a missão da
UNICRUZ que é promover a solidariedade e a cidadania, através do
ensino, comprometida com a dimensão humana do conhecimento.
Inclusa na missão, está a busca constante da Universidade, por uma
democratização das oportunidades de acesso e permanência no Ensino
Superior.  Ele tem como base teórica Antunes, Bonamigo, Branden,



Freire, Melo, dentre outros. Cabe salientar que esta oportunidade é, para
muitos dos participantes, a única alternativa de se manterem no espaço
escolar. Por isso, a necessidade de aulas diferenciadas, organizadas,
com objetivos pré-definidos, na busca de corresponder as expectativas
dos alunos. Paulo Freire (1983) defende que o diálogo é uma exigência
existencial. É também amor. E que, antes de qualquer reflexão, seja ela
social ou política, não podemos prescindir dessas categorias. Por isso,
acredita-se que a atitude dos educadores é determinante na vida dos
educandos, mesmo que seja nas poucas horas que dividem o espaço da
sala de aula. Por isso, a importância do Projeto Vestibulando Cidadão, da
Universidade de Cruz Alta/RS.


