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Introdução: O Curso Pré-Vestibular 1ª Opção é um projeto de extensão universitária que tem 
apresentado grande visibilidade e acolhimento na comunidade local. Este direciona-se a população 
de baixa renda de Assis e região. Realizado desde 1998, conta hoje com o funcionamento de dois 
cursos, o extensivo e o semi-extensivo, ambos funcionam com uma turma de 50 vagas diurnas e 
50 vagas noturnas, contemplando assim 200 alunos. As vagas são preenchidas por meio de um 
processo seletivo, constituído de uma prova de conhecimentos gerais e redação, seguido da visita 
domiciliar para avaliação de interesse e condição sócio-econômica do candidato, garantindo ao 
projeto caráter social. Todas as atividades pedagógicas e administrativas são realizadas por alunos 
da graduação da Unesp Assis, com a colaboração de um supervisor docente da mesma.  
 
Objetivos: Almejamos por meio de uma educação de qualidade, ampliar a oportunidade de 
concluintes do ensino médio, pertencentes a população de baixa renda, ao ingresso na 
Universidade. E, além disso, preocupamo-nos em formar cidadãos críticos comprometidos com a 
melhoria da sociedade, para abrandar desigualdades educacionais, e por meio desta as sociais. 
Pois, vemos a educação como um dispositivo da inclusão social e combate a violência.  
 
Métodos: O cursinho funciona nos períodos diurno e noturno em 2 salas, com capacidade para 50 
vagas cada, e uma sala de secretaria cedidas pelo campus da Unesp Assis. As atividades iniciam-
se em janeiro, com a preparação e divulgação do processo seletivo na comunidade. As aulas 
compreendem o período de março a dezembro e são ministradas de segunda a sábado. Incluem 
demandas básicas para a realização do vestibular e ainda aulas de francês, filosofia, sociologia e 
oficina interdisciplinares periódicas. È da responsabilidade também dos envolvidos no projeto a 
realização de atividades como plantões de dúvidas e elaboração de simulados de provas como 
Enem e Unesp,. O grupo é composto por 1 coordenador docente e 20 membros discentes os quais 
respondem pela organização geral e pedagógica interna do cursinho, além de exercerem também 
atividades de secretaria. Por meio de reuniões quinzenais deliberativas, o projeto mantém o caráter 
auto-gestivo, garantindo o dinamismo e bom funcionamento do mesmo.  
 
Resultados: Em 2006 obtivemos um excelente índice de aprovações. Foram aprovados 40% do 
total de alunos, com 64 aprovações em variados cursos de faculdades particulares e públicas, 
destacamos destas a Unesp, UEL, Ufscar, Usp, Puc, Fatec outras. Este ano já contamos com 17 
aprovações em Universidades Públicas. Reiterando que, o ingresso de nossos alunos no ensino 
superior intenciona a caminhada processual, em direção a inclusão e igualdade social e por meio 
destas diminuir a violência na comunidade. 
 


