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Introdução: Desempenhando o papel de atender estudantes provenientes de escola pública e 
sem condições financeiras para pagar por um curso pré-vestibular particular, surgem os cursinhos 
alternativos da UNESP entre o final da década de 80 e início da década de 90 por iniciativa de 
estudantes da graduação e da pós-graduação da universidade. Nesse contexto, surge o Cursinho 
Alternativo da UNESP de Marília – CAUM. O projeto CAUM foi registrado na Pró-Reitoria de 
Extensão Universitária da UNESP como projeto de modalidade “Permanente – Área de Humanas –
Difusão Cultural – Ensino Médio”, sendo locado no câmpus da UNESP/Marília, sob 
responsabilidade do Departamento de Didática e do Departamento de Fonoaudiologia. Objetivos: 
O objetivo do CAUM contempla possibilitar que os estudantes entrem em contato mais 
profundamente com todas as áreas do conhecimento, a fim de se prepararem para o vestibular, 
dada a defasagem do ensino público no Estado, mas principalmente, cabe a tarefa de instigá-los 
para que tenham um papel crítico reflexivo na sociedade, não estando alheio aos acontecimentos 
que tangem tanto o social como também o próprio trabalho da universidade. Métodos: Para atingir 
os objetivos e metas propostas, o CAUM oferece aulas ministradas em nível de Ensino Médio com 
vistas à preparação de estudantes egressos e concluintes do Ensino Médio das escolas da Rede 
Pública de Ensino, de forma a prepará-los para o vestibular em melhores condições. Além das 
aulas ministradas em nível de Ensino Médio, os estudantes do CAUM realizam anualmente uma 
viagem cultural patrocinada pela PROEX. Essa viagem acontece sempre no mês de outubro e 
procura levar os estudantes do cursinho para lugares onde eles não estão acostumados a 
freqüentarem e que apresente um enriquecimento cultural. Normalmente os estudantes do CAUM 
vão para a cidade de São Paulo, onde visitam o Museu da Língua Portuguesa, o Museu de Arte 
Moderna e a Pinacoteca. Resultados: O CAUM apresentou de 1998, ano de sua criação, até o 
ano de 2008, um índice de aprovação nas universidades públicas em torno de 15%. A partir de 
2008, esse índice foi aumentando gradativamente passando no ano de 2010, a ter um índice de 
aprovação em torno de 40% nas universidades públicas. Esse resultado, medido pela PROEX, 
pode ser reflexo no número do aumento de bolsas destinado ao cursinho e ao surgimento das 
reuniões pedagógicas que passaram a ser realizadas a partir de 2008 contando com a participação 
de todos/as os/as integrantes do projeto. 
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