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Resumo
Este  trabalho  trata  de um projeto  de  extensão  da  Universidade  Estadual  do 

Centro  Oeste,  intitulado  como “Curso  Pré-Vestibular UNICENTRO”.  As  aulas  são 

ministradas por acadêmicos da própria instituição, contando com a orientação de uma 

equipe pedagógica, oferecendo aos acadêmicos uma oportunidade ímpar, uma relação 

direta entre teoria e a prática  didática,  além de possibilitar  uma troca de saberes  e 

experiências  entre  os  acadêmicos  e  alunos.  O  principal  objetivo  do  projeto  é 

proporcionar a comunidade carente participar de um curso pré-vestibular, tendo como 

meta  prioritária  a  aprovação  dos  participantes  em  seleções,  para  ingressarem  em 

instituições de ensino superior públicas. 

O cursinho iniciou-se no ano de 2010 e conta com duas edições a cada ano, ou 

seja, foram ofertadas 8 edições, com a participação de 100 alunos em cada, ao longo 

desses quatro anos, tem-se em média 35% de aprovações em universidades públicas, 

levando em consideração os alunos que permaneceram até o término do cursinho. 

O objetivo do presente trabalho  é apresentar  as experiências que o cursinho 

proporcionou desde a quinta edição até o momento.  A metodologia empregada está 

relacionada com a troca de conhecimento entre aluno/aluno, aluno/professor para que o 

ensino aprendizagem seja alcançado. Assim, obteve-se um crescimento nas inscrições e 

na taxa de aprovados desde a quinta edição, com um aumento de aproximadamente 
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20%, resultando em um total de 50% de aprovações em universidades públicas no ano 

de 2013. Sendo assim, pode-se perceber que o cursinho vem alcançando gradativamente 

seus objetivos, proporcionando uma educação de qualidade, além da contribuição na 

formação acadêmica.
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