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Introdução: A educação representa um dos fatores que mais contribuem para desigualdade 
social. Isso ocorre devido ao fato de que poucas pessoas provenientes do sistema público de 
ensino têm reais chances de concorrer a uma vaga em uma universidade pública. Dessa 
forma, estes têm ainda mais dificuldade em melhorar sua qualidade de vida através de um bom 
emprego.  Objetivos: Os estudantes de universidades públicas têm seus estudos custeados 
pela arrecadação tributária. Dessa forma, é responsabilidade social destes realizar projetos que 
propiciem melhor qualidade de vida à sociedade. O cursinho GERABIXO tem por objetivo 
promover essas melhoras através do ensino pré-vestibular gratuito para alunos provenientes 
de escolas estaduais e municipais da cidade de Sorocaba e região. Com 100 vagas anuais, as 
aulas são ministradas por graduandos dos cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia de 
Controle e Automação, de forma voluntária, sem qualquer custo para os estudantes.  Métodos:
Além das aulas diárias ministradas nos períodos da manhã e noite, para duas turmas (quarenta 
e sessenta alunos), o GERABIXO conta com aulas extras ministradas aos sábados, com temas 
específicos. Também são oferecidas aulas extras de reforço aos alunos com mais dificuldade, 
no início do ano letivo. Atividades extras como plantões de dúvidas, apresentações teatrais e 
discussões de filmes também fazem parte da aprendizagem dos estudantes ao longo do ano. 
O processo de seleção de tais estudantes é realizado anualmente, e baseado nas condições 
socioeconômicas e nos conhecimentos prévios de cada candidato.  Resultados: Desde a 
primeira turma o GERABIXO conta com várias aprovações semestrais. Na primeira turma, de 
20 alunos, houve aprovações na UNESP, UEPR, FATEC e Agulhas Negras. No último 
vestibular de meio de ano da UNESP, nove alunos foram aprovados nos cursos de 
Administração, Geografia e Zootecnia.


