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485 - CURSINHO PRIMEIRO DE MAIO - UM TRABALHO 
MULTIDISCIPLINAR: NOVE ANOS DE DESAFIOS E RESULTADOS - Gabriel 
Greghi Ferreira, Marcela Pastana, Selma Miranda dos Prazeres, Tiago Henrique Siebert, 
Carlos Augusto Quagliato, Roberto Caliani Janeiro, Maria Márcia da Silva -
gabrielgf_eletr@hotmail.com

Introdução: Diante da dificuldade de acesso ao Ensino Superior Público para aqueles que não 
possuem as condições financeiras necessárias para custear o ensino privado e cursinhos 
preparatórios pagos, o Cursinho Pré-vestibular Comunitário Primeiro de Maio, localizado no 
Campus de Bauru, vem, desde 2001, fornecendo as condições necessárias para o ingresso em 
uma Universidade Pública.  Objetivos: Propiciar a jovens e adultos, que comprovadamente 
não tenham condições de custear um cursinho pré-vestibular, o conhecimento necessário para 
serem aprovados em universidades gratuitas.  Métodos: Divulgação A divulgação é 
organizada pela equipe de comunicação e inclui: anúncios em veículos de mídia (jornais 
impressos, televisão, rádio, outdoors, panfletos) e visita às escolas de Bauru e das cidades da 
região, visando atingir o maior número de pessoas que precisam do cursinho.Processo Seletivo 
O processo seletivo é composto por duas fases: uma prova de conhecimentos gerais e a 
análise sócio-econômica, que tem como objetivo classificar os alunos que não tenham 
condições de custear um cursinho privado. São 100 alunos aprovados e também é formada 
uma lista de espera, assim que há uma desistência o próximo aluno da lista é chamado. 
Coordenação Multidisciplinar A coordenação do cursinho é composta de uma equipe 
multidisciplinar com 7 participantes dos cursos de pedagogia, psicologia, jornalismo, biologia, 
matemática e engenharia, o que favorece um trabalho abrangente. Aulas e Plantões As aulas 
acontecem de segunda à sexta das 19 às 23 horas. São oferecidos plantões diariamente de 
todas as disciplinas. Avaliações Periódicas e Acompanhamento Pedagógico São feitas também 
avaliações periódicas para que os alunos possam perceber o desempenho e realizamos 
acompanhamentos pedagógicos, para que eles possam expor e trabalhar as condições que 
podem melhorar a organização dos estudos.Infra-estruturaTemos uma sede com um acervo 
bibliográfico que os alunos podem consultar. SecretariasDuas bolsistas que desempenham 
função de secretariado na sede.  Resultados: Em 9 anos de existência foram oferecidas 630 
vagas e mais de 200 alunos foram aprovados em instituições públicas. Além de contribuir 
pedagogicamente, cursinho visa contribuir culturalmente aumentando as perspectivas 
profissionais e sociais de seus alunos.


