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Introdução: O CAUR é um curso pré-vestibular semi-extensivo. Tem como finalidade promover e possibilitar o 
ensino gratuito e qualitativo, preparatório, principalmente para o vestibular, ou mesmo para o aprofundamento dos 
estudos dos alunos egressos das escolas públicas do município de Rosana/SP.  
 
Objetivos: Esse trabalho objetivou apresentar historicamente as atividades desenvolvidas e analisar sua atual 
situação e identificar o perfil básico dos alunos por meio de dados quantitativos.  
 
Métodos: Como procedimentos metodológicos adotaram-se o método de pesquisa qualitativo para a área das 
ciências sociais aplicadas, a técnica de pesquisa bibliográfica acerca da temática de educação e o instrumento 
questionário para a coleta de dados, sendo este a própria ficha de inscrição do aluno no CAUR. Os dados coletados 
foram tabulados e analisados de maneira qualitativa, com base na teoria reflexiva da educação, bem como, na 
realidade vivenciada pelos membros da pesquisa.  
 
Resultados: O CAUR iniciou suas atividades no ano de 2005 e estendeu-as em caráter extensivo até 2007, sempre 
possuindo uma demanda acima no nº de vagas ofertadas. Atuou na maior parte desse período com o apoio de 
professores voluntários (alunos regularmente matriculados no curso de turismo). Devido a razões como o 
envolvimento e a dedicação dos professores, aulas dinâmicas e com conteúdos atualizados e o próprio interesse dos 
alunos, o CAUR fomentou a aprovação média de 10 alunos por ano nos vestibulares de Universidades Públicas em 
geral. Atualmente, devido aos resultados apresentados e ao convênio firmado com a Secretaria de Ensino Superior 
do Estado de SP, teve-se a possibilidade de oferecer 180 vagas, sendo inscritos os alunos por ordem de interesse e 
tendo uma procura acima de 220 alunos. Com o intuito de identificar o perfil básico dos estudantes do CAUR aplicou-
se um questionário na forma de ficha de inscrição com os itens de sexo, faixa etária, local de moradia e ano de 
conclusão do ensino. Os resultados obtidos mostram que o aluno ‘modelo’ tem sexo feminino, faixa de 20 anos, 
reside em Primavera e com conclusão do ensino médio no ano passado. Isso possibilita uma reflexão sobre a 
confirmação e o atendimento ao principal motivo de existência dos cursinhos alternativos da UNESP que é o auxílio 
aos alunos de escolas públicas (normalmente sócio-economicamente carentes) todos são do município de Rosana 
(município localizado na região mais pobre economicamente do Estado) e 10% são da área rural que concluíram 
recentemente ou estão em fase de conclusão dos estudos para um futuro ingresso no ensino superior. Nesse 
sentido, observa-se como contribuição à comunidade de Rosana o estímulo e a possibilidade do acesso a educação 
e, com isso, a tentativa de diminuição das disparidades sociais. 
 


