
PROJETO M.E.U CURSINHO POPULAR DE 

CAPANEMA 

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.” 

 

Paulo Freire 

 

1) APRESENTAÇÃO: 

 

Vivemos em um mundo cada vez mais dinâmico e informatizado que muito exige de 

nossa juventude, porém, nem sempre a realidade social proporciona condições adequadas 

para um processo de formação educacional e cidadã que possibilite aos estudantes viver 

um presente digno e sonhar com um futuro melhor. Muitos afirmam, com razão, que a 

educação é o melhor caminho para transformar a vida de uma pessoa, mas também é 

consenso entre todos, por exemplo, que os conhecimentos adquiridos no decorrer do 

ensino médio, sobretudo, se levarmos em conta o estado em que se encontram as escolas 

Estaduais e Municipais, não são suficientes para garantir um nível de formação adequado 

para o ingresso em uma Universidade Pública, ou de disputar uma bolsa de estudos em 

uma instituição de ensino superior privada.  

 

Diferente dos alunos que frequentam escolas particulares, e que têm em sua maioria 

condições de pagar um cursinho pré-vestibular que lhes favorecerá na concorrência pelas 

vagas nas Universidades públicas/privadas e no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), os alunos da rede pública, muitas vezes, não tem a mesma oportunidade e, ainda 

que tentem estudar para os exames por conta própria, acabam perdendo as vagas para 

aqueles que tiveram condições de se preparar melhor, fazendo um ou mais anos de 

cursinho. Fato que acaba desmotivando nossos jovens de sonhar com um curso superior, e 

de ter uma formação que transforme sua realidade, equiparando a situação econômica de 

sua família, rompendo com ciclos de desemprego e vulnerabilidade social, cultural, 

econômica e política.      

 

Nesse sentido, a proposta de criação do Movimento Estudantil Unificado (M.E.U) 

de um Cursinho Popular gratuito no município de Capanema objetiva propiciar, 

principalmente, às pessoas desfavorecidas socioeconomicamente, sejam elas da cidade ou 



zona rural, o acesso aos conhecimentos exigidos nos principais exames de 

vestibulares/ENEM/Concursos Públicos, além de utilizar estudantes universitários em 

formação e recém-graduados como professores do projeto, proporcionando a oportunidade 

de estágio acadêmico, remuneração e experiência de trabalho em sua área de 

conhecimento.  

 

Outro fato importante, é que o Cursinho Popular trabalhará por meio de aulas 

dinâmicas e permanentes, além de simulados, aulas passeios, aulas públicas, saraus, 

debates, rodas de conversa, aulas revisionais e corujões, atividades desenvolvidas de 

acordo com a matriz do ENEM; tendo como foco dois processos importantes de formação 

educacional, uma que diz respeito à qualificação profissional de alunos e professores, 

preparando-os para uma melhor inserção na sociedade da informação e no mercado de 

trabalho; a outra utilizando um viés que estimule o senso crítico e cidadão dos alunos, 

incentivando-os a participação política em debates e ações que dizem respeito à coisa 

pública (República).  

 

O projeto assumirá o compromisso público de não se tornar um espaço de 

aparelhamento político e ideológico por parte de políticos e instituições que apoiarem e 

financiarem a iniciativa, uma vez que compreendemos que a iniciativa é de interesse 

público e a educação gratuita, um direito de todos resguardado pela Constituição Cidadã 

de 1988: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 

2) JUSTIFICATIVA: 

 

A efetivação deste projeto se faz justificável por meio de três pontos, que podem trazer 

resultados expressivos para além da educação, contribuindo com o desenvolvimento da 

UFRA e UFPA de Capanema; com a formação cultural, cidadã e intelectual da população 

e; rompendo com ciclos de desemprego e vulnerabilidade econômica no município. Segue 

abaixo os três pontos: 

 



Primeiro, com o um contingente cada vez maior de cursos ofertados pelas instituições 

de ensino superior público em Capanema, a exemplo temos a Universidade Federal do 

Pará (UFPA) e Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), no qual é notório 

dentro da atual conjuntura que essas vagas, por vezes, não são ocupadas pelo público do 

município. Talvez, uma explicação para tal situação seja o estado precário das escolas 

públicas, em que os alunos do ensino médio não possuem as mesmas competências e 

oportunidades que os alunos que fazem parte da rede particular de ensino, bem como das 

cidades circunvizinhas que, ao contrário de Capanema, possuem o programa de cursinho 

pré-vestibular gratuito, o que traz uma defasagem na disputa, tirando a vaga dos jovens 

provenientes das escolas públicas do município. 

 

Segundo, oportunidade de qualificação e geração de renda para estudantes 

universitários em formação e recém-graduados, como forma de amenizar os impactos 

provocados com a aprovação da PEC 55 e Reforma de Ensino Médio, que congelou os 

investimentos públicos em 20 anos, influenciando na não abertura de concursos públicos 

na área de educação, além de retirar a obrigatoriedade de várias disciplinas das áreas de 

formação de cursos de graduação em licenciatura, comprometendo diretamente o sistema 

público de ensino brasileiro, com cortes orçamentários que afetam as Instituições de 

Ensino Superior do Brasil, gerando uma redução de bolsas de pesquisas e auxilio 

permanência, que se configuram como importantes fontes de renda para a maioria dos 

estudantes brasileiros, principalmente para os de origem humilde oriundos da classe 

trabalhadora. 

 

Terceiro, fazer do Cursinho Popular Municipal um centro de referência em educação 

gratuita e inclusiva na região, aproximando o poder público e as instituições de ensino 

superior gratuita da população, promovendo a extensão universitária como meio de 

transformação da realidade social, à medida que promove atividades de cunho científico, 

político e cultural com a comunidade. Além de utilizar os centros universitários públicos 

locais como laboratórios de formação de profissionais tecnicamente bem preparados e 

comprometidos com a ética, cidadania e o bem viver na sociedade.  

 

Desse modo, mediante os ensejos apresentados, faz-se importante a implantação de tal 

projeto, para que a população de Capanema possa ocupar a maioria das vagas ofertadas no 

ensino superior público, como também nossos universitários e professores recém-



formados possam desfrutar da oportunidade de ter uma experiência profissional 

remunerada, preparando nossa mão de obra local, para assim atrairmos em médio prazo 

empregos com melhor remuneração para nossa gente.   

 

3) OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 

 

• Permitir o acesso da população ao ensino superior, oferecendo uma educação de boa 

qualidade através de um curso pré-vestibular gratuito. 

 

Objetivos Específicos:  

 

• Oferecer condições de acesso à universidade pública àqueles que não possuem 

condições financeiras de se prepararem para tal; 

• Promover, através da educação, melhorias sobre a desigualdade social e a distribuição 

de renda, quebrando ciclos de pobreza; 

• Estimular a educação como um todo, incentivando-a e divulgando-a como fator 

essencial para a solução dos problemas sociais; 

• Participar da formação de uma classe universitária mais consciente dos problemas 

sociais que assolam o país, e com capacidade de intervir positivamente nessa 

sociedade; 

• Utilizar estudantes universitários e recém-formados em licenciatura como 

coordenadores e professores do Cursinho Popular, dando a oportunidade do primeiro 

emprego e experiência de trabalho remunerado em sua área de formação; 

• Fornecer aos alunos um conjunto de atividades capazes de torná-los verdadeiros 

cidadãos, além de profissionais tecnicamente bem qualificados para o mercado de 

trabalho.  

 

4) PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

4.1 Público alvo: 

 



O público alvo do projeto são jovens estudantes secundaristas oriundos de escolas 

públicas e adultos desempregados e/ou trabalhadores que almejam melhorar sua vida por 

meio da educação, dando continuidade aos estudos depois de concluir o ensino médio. Sendo 

que, o projeto pretende dar uma atenção especial ao ensino daqueles que desejam retomar os 

estudos, depois de anos parados, e que anseiam concluir o ensino médio e, quiçá, também 

alcançar uma vaga numa instituição de ensino superior. 

 

4.2 Do processo seletivo: 

  

4.2.1 Da divulgação 

Nosso processo seletivo consiste na divulgação do projeto através das mídias sociais e 

impressa local. 

 

4.2.2 Da inscrição e seleção dos participantes 

A inscrição compreenderá ao preenchimento das fichas que serão feitas on-line e 

presenciais no campus I e II da Universidade Federal do Pará. A seleção será realizada a partir 

do critério socioeconômico e da justificativa para participação do projeto sendo que, caso o 

número de inscritos seja maior que o número de vagas disponíveis, será feita uma lista de 

espera para uma segunda chamada, obedecendo uma ordem de colocação dos candidatos. 

 

4.3 Do Funcionamento e espaço: 

 

Para uma melhor estruturação e trabalho, o PROJETO M.E.U CURSINHO 

POPULAR DE CAPANEMA, terá como sede a Universidade Federal do Pará (UFPA) polo 

de Capanema, localizados na Av. Barão de Capanema (Campus I) e BR 308, Km 02, Rod. 

Capanema/ Bragança (Campus II), nos períodos noturno e vespertino. Usaremos as estruturas 

dos dois campus, tornando o cursinho um espaço para atividades acadêmicas e/ou 

complementares, possibilitando aos estudantes a realização de estágio obrigatório ou 

voluntario na própria instituição.     

 

O projeto será organizado e funcionará por meio da parceria e financiamento entre 

Prefeitura Municipal de Capanema e UFPA, no qual ambas as instituições públicas fornecerão 

as condições essenciais para a efetivação do mesmo. A Prefeitura trabalhará junto com a 

Secretária de Educação, assumindo a responsabilidade de custear o pagamento de bolsas para 



os professores estagiários e estudantes que coordenarão o projeto, custeando também o 

material necessário para as atividades educativas, além de fornecer em parceria com a UFPA 

acessória pedagógica e atendimento de psicólogos ao projeto.         

 

4.4 Das Práticas Pedagógicas: 

 

O tempo do projeto será de 9 meses durante cada ano, iniciando em março e 

terminando em novembro. As aulas permanentes ocorrerão de segunda a sexta-feira, pelos 

períodos vespertino (15h às 18h) e noturno (19h às 22h), seguindo o modelo do ENEM, no 

qual o conteúdo do ensino médio está dividido em quatro áreas do conhecimento: 1) 

Linguagens, códigos e suas tecnologias; 2) Ciências humanas e suas tecnologias; 3) 

Matemática e suas tecnologias; 4) Ciências da natureza e suas tecnologias; além de redação e 

línguas estrangeiras (Inglês e Espanhol). Já as atividades como simulados, aulas passeios, 

aulas públicas, saraus, debates, rodas de conversa, aulas revisionais e corujões, que compõem 

a metodologia de ensino do projeto, serão realizadas de forma alternada quinzenalmente e em 

datas importantes, por meio de uma organização colaborativa em parceria com movimentos, 

projetos e coletivos de iniciativa da sociedade. 
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