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Metodologias e Experiências em Extensão

A realização de projetos de extensão em Universidades possibilita uma troca de 

conhecimentos permanente entre a instituição promotora e a comunidade envolvida no 

projeto. Dessa forma, o Curso Pré-Vestibular da Universidade Estadual do Centro Oeste 

(UNICENTRO) tem como objetivo ampliar as possibilidades de acesso de estudantes de 

escolas públicas à Universidade gratuita e de qualidade.

O projeto existe desde 2010 e possui duas edições por ano. Ele é voltado para 

estudantes de baixa renda que não têm condições financeiras para pagar um Cursinho e 

é  ministrado,  em  sua  maioria,  por  professores  voluntários  das  diferentes  áreas  do 

conhecimento. Um ponto importante desse projeto é que alguns dos professores que 

ministram  as  aulas  ainda  estão  na  graduação,  constituindo-se  numa  experiência 

enriquecedora para que esses acadêmicos compreendam a futura profissão.

Os  estudantes  do  ensino  médio  contemplados  com  a  vaga  no  cursinho 

conhecem a importância de permanecer no projeto, uma vez que apenas 100 vagas são 

ofertadas e a procura é grande. Contudo, observou-se nessa última edição (1ª semestre 

de 2014), que alguns alunos desistiram do projeto, o que motivou-nos a realizar uma 

pesquisa com os desistentes para entender os seus motivos.

Pôde-se  verificar  que  grande  parte  das  desistências ocorreria  por  motivos 

exteriores ao projeto, como: a dificuldade no transporte e locomoção até o local das 

aulas  e  a  incompatibilidade de horários,  pois  alguns  alunos  precisavam trabalhar  e 

ajudar a família, o que acabava prejudicando os estudos. Assim, apesar da importância 

do projeto, existem motivos externos que acabam interferindo no andamento do mesmo.
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