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O Pré-Vestibular Popular Alternativa é um Projeto Institucional vinculado
a Pró-Reitoria de Extensão da UFSM que há dez anos desenvolve suas
atividades ininterruptamente. No ano de 2009, foram oferecidas 150
vagas em seu curso extensivo que funciona no período de maio a
dezembro e conta com mais de 60 professores. Um dos objetivos do
projeto é oportunizar a preparação de pessoas interessadas em ingressar
na Universidade e que, por motivos econômicos, se vêem alijados dos
cursos pré-vestibulares particulares. Assim, desencadeia um processo de
intervenção na realidade social, com levantamento de problemas e a
busca coletiva de soluções (ação transformadora), que ocorra a partir de
uma tomada de consc iênc ia  dos par t íc ipes.   Out ra  meta  é  o
desenvolvimento de programas de avaliação e auxílio sobre didática e
metodologia de ensino, realizando ciclo de palestras e oferecendo uma
formação pedagógica continuada aos voluntários que colaboram com a
ação de extensão. Junto a isso, o projeto é uma oportunidade para que
os estudantes de graduação e pós-graduação da UFSM e de outras
universidades de Santa Maria, façam contato com a realidade social,
possibilitando maior desenvolvimento de suas atividades extracurriculares
e cidadãs, preferencialmente para aqueles da área das licenciaturas.
Além disso, proporciona a vivência desses futuros profissionais com
formas educacionais diferenciadas, isto é, a dos moldes conservadores,
permitindo, para muitos destes voluntários um contato antecipado com a
realidade da sala de aula. Pelo fato de o curso ser voltado para pessoas
comprovadamente carentes da comunidade, a cada ano é feito um
processo seletivo dos alunos, em função do limitado número de vagas.
Os candidatos preenchem um questionário sócio-econômico e anexam
documentos comprobatórios da sua renda, procedência comprovada de
escola pública, ou privada (estes com bolsas de estudo), e do seu grupo
familiar. Desse modo, tentamos fazer com que esse processo selecione
os candidatos da maneira mais justa e coerente possível.  Um dos
grandes problemas enfrentados pelo projeto é a evasão dos estudantes.
Não podemos esquecer que o publico atendido difere do público atendido
pelos cursinhos privados, já que a maioria de nossos educandos já
acumulam responsabilidades. Nesse último ano, em torno de 60% dos
alunos evadiram das salas de aula, a maioria pela dificuldade em conciliar
o horário de trabalho com o horário de estudo. Isso, provavelmente,
decorre do expressivo número de alunos chefes de família, tendo em
vista que, além de estudar, precisam trabalhar para suprir suas



necessidades básicas. Também é causa de evasão a dificuldade de que
as outras pessoas da comunidade têm para se deslocar até o centro da
cidade, porque existe o custo do transporte coletivo, mesmo com o
desconto estudantil de 50% no valor. E ainda, cabe ressaltar, como causa
de evasão, a conquista de um emprego durante o curso, o que muitas
vezes impede as pessoas de continuar freqüentando as aulas. As aulas
do Pré-Vestibular Popular Alternativa são ministradas de segunda a
sábado, nas salas cedidas pelo curso de Psicologia, no Prédio de Apoio
da UFSM (antigo Hospital Universitário), no centro da cidade de Santa
Maria. De segunda à sexta-feira as aulas são realizadas à noite. Aos
sábados, as aulas acontecem à tarde. Após o término da aula de sábado
são ofertadas outras atividades complementares aos alunos, tais como,
desenvolvimento de projetos, sessão de filme, aula extra, revisão de
conteúdo, entre outras. As reuniões entre professores também são
realizadas nesse mesmo horário. O corpo docente do projeto é formado
por professores voluntários, a maioria graduandos da UFSM e de outras
instituições de ensino do município, como o Centro Universitário
Franciscano (UNIFRA) e a Faculdade Metodista (FAMES). Também há
muitos professores já graduados e pós-graduados que se dedicam às
atividades, pois a sala de aula do PVPA significa mais uma oportunidade
para o exercício da licenciatura e a formação de sua didática para o
ensino.  O material didático é composto de apostilas elaboradas pelos
próprios professores, e os conteúdos desenvolvidos seguem as
sinalizações do programa do vestibular da Universidade Federal de Santa
Maria. As disciplinas constituintes do currículo do curso são: Língua
Portuguesa, Literatura Brasileira, Redação, Matemática, Física, Biologia,
Química, História, Geografia, Filosofia, Inglês e Espanhol. Todas as
disciplinas têm a mesma carga horária semanal, pois entende-se que não
existe uma mais importante que outra. Durante o ano de 2008 foram
realizadas também várias atividades além das de sala de aula. Tivemos
um ''Sarau Literário'' proposto pela Equipe de Literatura, um ''Ciclo de
Cinema'' onde os filmes eram assistidos e debatidos, a oficina ''Entrando
nos Eixos'' que propunha a discussão dos doze eixos temáticos do
Vestibular 2009 da UFSM, e ainda os ''aulões pré-prova'', tanto para os
educandos do PVP Alternativa quanto para os vestibulandos que não
eram de Santa Maria e ficaram hospedados na União Universitária da
UFSM, e ali também foram feitas revisões do conteúdo. A cada ano fica
mais evidente o resultado positivo de todo o esforço e trabalho realizado
pelos coordenadores, educadores e colaboradores do Projeto PVP
Alternativa, comprovando a competência e o comprometimento da equipe
de educadores envolvida. No ano de 2008 o índice de aprovação geral
alcançou 40% entre aqueles alunos que concluíram o curso. Em 2009 o
índice chegou a 45%, sendo que 35% destes foram aprovados na
Universidade Federal de Santa Maria, conquistando, inclusive, o primeiro



lugar no Curso de Comunicação Social - habilitação Jornalismo.
Portanto, tais resultados ratificam a importância do projeto frente à
sociedade e a valorização da extensão na academia.


