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Introdução: Este trabalho aborda as atividades desenvolvidas por discentes da Universidade Estadual 
Paulista UNESP campus de Rio Claro, envolvidos nos processos educacionais que atuam no Cursinho 
Comunitário ATHO, projeto de extensão vinculado a PROEX, o qual tem por objetivo atender alunos sócio 
economicamente carentes que possuem intenção de pleitearem vaga na universidade, oferecendo 
formação geral em diferentes áreas do conhecimento. Objetivos: O Cursinho Comunitário ATHO é dividido 
em comissões para melhor organização do trabalho formativo lá desenvolvido. Uma das comissões que 
este cursinho possui é a Comissão Pedagógica cujo a função permeia o fornecimento de materiais didático-
pedagógicos para orientar os colaboradores. As discussões feitas, a partir destes materiais, tem a intenção 
de auxiliar a clareza e o desencadeamento de uma proposta político pedagógica formativa para alunos e 
professores. Portanto a intenção deste projeto é a transformação do cidadão em sujeito pensante sendo o 
aluno, colaboradores e professores convidados a refletirem de forma sistemática e crítica a cerca da sua 
inserção nesse espaço educacional. Métodos: Este trabalho está pautado numa perspectiva de Educação 
Popular de Paulo Freire possibilitando aos sujeitos envolvidos a oportunidade de desenvolver senso crítico 
mediatizados pela proposta libertária. Os textos fornecidos pela comissão pedagógica auxiliam o professor e 
o aluno para que ambos se identifiquem como sujeito histórico, criando uma identidade contextual e 
reflexiva e não mais alienada acerca dos problemas sociais. Resultados: Atualmente o Cursinho ATHO é 
extensivo e semi extensivo oferecendo turmas no período noturno durante a semana e integral aos 
sábados, somando um total de 360 vagas. O interessado passa por uma prova e uma analise sócio 
econômica como processo seletivo. Oferece aulas de aprofundamento, plantões de dúvidas, simulados e 
atividades culturais com material didático incluso. Os atuais desafios voltam-se para a construção, 
implementação e avaliação permamente do Projeto Político Pedagógico e a ação contínua da formação 
para a docência dos colaboradores e professores envolvidos. 

 p.0651
6º Congresso de Extensão Universitária da Unesp, 2011. Águas de Lindóia, SP. Anais eletrônico... PROEX/UNESP. ISSN nº 2176-9761.


