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Introdução: Fundado no ano de 2000 pelos graduandos dos cursos de odontologia e medicina veterinária 
com o apoio dos integrantes do Diretório Acadêmico; foi reconhecido como programa do Projeto de 
Extensão Universitária (PROEX) no ano de 2005 e em 2007 passou a ter todo o material didático fornecido 
pelo Governo Estadual através da PROEX. O cursinho presta serviços aos moradores de Araçatuba e 
região, tendo como principal objetivo atender alunos oriundos do ensino público e que não se sentem 
preparados para as provas de vestibulares. Para a seleção dos alunos são realizados o vestibulinho e um 
questionário sócio-econômico do candidato. Graduandos se revezam nas funções administrativas e letivas
do cursinho. O projeto é composto por 23 professores e uma coordenadora discente, além da orientação 
pedagógica e administrativa da vice-diretora da unidade em questão. Objetivos: relatar as formas com que 
a coordenação discente se organiza, planeja e executa as tarefas cotidianas que devem ser cumpridas para 
a que o projeto se permaneça ativo e que desempenhe um trabalho eficiente junto às comunidades 
assistidas, bem como o seu gerenciamento. Métodos: O Cursinho D.A.C.A. conta com duas salas, sendo 
uma com curso extensivo e outra com o semi- extensivo totalizando 190 alunos com atividades diárias das 
19:00 às 22:30, onde os alunos tem aulas de Geografia, História, Português, Matemática, Física, Química, 
Biologia, Redação, Inglês e noções de Filosofia e Sociologia. Bimestralmente para avaliar o rendimento e o 
nível de aprendizagem são aplicados simulados, conforme os modelos de provas dos vestibulares. A 
coordenadora professora realiza reuniões mensais aos sábados para a integração dos professores do 
cursinho e discussão de melhorias, onde todo o corpo que atua no cursinho decide de forma democrática a 
resolução de problemas que ocorrem no dia a dia e as possíveis práticas. Com idealismo e entusiasmo 
nossos professores visam uma educação aberta ao novo e ao dinâmico. Resultados: Ao longo desses 
anos, podemos perceber a melhora no desempenho e aprovação dos alunos em universidades públicas e 
particulares. No entanto, a evasão continua sendo um dos nossos maiores desafios, seja ela originada por 
cansaço, trabalho ou mesmo dificuldade financeira. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, cumprimos 
nosso papel, aproximando jovens de seus sonhos, possibilitando o acesso de alunos carentes a 
universidades e formando, não apenas cirurgiões dentistas ou médicos veterinários, mas também cidadãos 
engajados socialmente. Como consequência, temos a rica integração entre a universidade e a comunidade 
que nos acolhe 
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