
        O Projeto Educacional Alternativa Cidadã é um projeto de extensão da UFRGS, que 

consiste em um cursinho popular. Tal projeto existe desde o ano 2000, mas apenas em 2005 

foi devidamente registrado na extensão. O curso é destinado à alunos de baixa renda que 

visam realizar o vestibular, principalmente o Concurso Vestibular da UFRGS.  

        Dentre os objetivos principais do projeto estão a construção de uma maior 

democratização no acesso à Universidade Pública e a formação de educandos e educadores. 

Seu corpo docente é formado por aproximadamente 90 professores voluntários, estudantes da 

graduação e da pós-graduação da UFRGS, sendo que a maioria são ex-alunos que retornam 

para dar seguimento ao projeto. Para auxiliar na organização e administração do curso, além 

do coordenador, José Humberto Martins Borges, o projeto ainda conta com 8 bolsistas que 

trabalham como monitores de turma, auxiliando na chamada diária dos alunos, e nas 

atividades que são feitas, como avaliações dos docentes e discentes e simulados, tais 

atividades são realizadas uma vez por semestre. 

        Nos últimos anos, o projeto pôde ser melhor organizado, e expandido, uma vez que o 

número de aprovações de seus alunos nas universidades cresceu consideravelmente. Além 

disso, é cada vez maior a sua procura pela comunidade em geral.  Atualmente o PEAC oferece 

cinco turmas com aproximadamente 75 alunos cada, uma grande novidade e vitória para o 

projeto, pois até o ano passado eram apenas três turmas. 

        O Alternativa Cidadã oferece a seus alunos, aulas de segunda-feira a sexta-feira, das 19 às 

22 horas nas salas de aula do IFCH no Campus do Vale, monitorias que agem como reforço aos 

que precisarem das 18 às 19 horas nos mesmos locais das aulas. Aos sábados são realizados, 

de acordo com o calendário da universidade, aulas adicionais durante toda a manhã. Fazem 

parte do projeto um bloco de estudos direcionado ao ENEM, o Pré- ENEM, normalmente 

executado durante o mês de outubro. Durante os dias do Concurso Vestibular da UFRGS, os 

alunos são convidados a participarem do Pré-prova que é feito por todas as disciplinas, para 

auxiliá-los com dicas e motivação para realizarem o concurso. 

        O diferencial desde projeto é o grande envolvimento de seus participantes, sejam eles os 

professores os alunos e ex-alunos, ou os colaboradores. A união deste grupo está ligada a um 

objetivo comum: uma educação que seja voltada a todos, sem exclusão. Mesmo durante os 

dias do vestibular, não há rivalidade ou competição e sim respeito e trocas de experiências.  

 


