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Introdução 

 O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de 

Ensino Superior (PROIES), criado pelo Governo Federal, conforme estabelecido na Lei nº 

12.688, de 18 de julho de 2012, tem como objetivo assegurar condições para a continuidade 

das atividades de mantenedoras de Instituições de Ensino Superior (IES) privadas e, 

principalmente, a recuperação dos créditos tributários da União, através da ampliação da 

oferta de bolsas de estudo integrais para estudantes de cursos de graduação nas IES 

participantes do programa.   

         A Universidade de Cruz Alta/RS/Brasil, comprometida com a comunidade regional, a 

partir da adesão, discute com seus pares o ingresso e permanência de alunos no Ensino 

Superior, beneficiados pelo programa instituído. Considerando que a conquista de uma 

bolsa está condicionada ao desempenho do candidato na prova do Enem, a Unicruz 

objetivou buscar alternativas para que participantes da comunidade local atingissem 

resultados satisfatórios no Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM, suficientes para 

concorrerem a uma das bolsas disponibilizada pelo Proies, criando o Proenem.         

Isso porque em cidades de médio porte, como Cruz Alta e circunvizinhas, as 

periferias urbanas mostram um alto índice de desagregação social, provocado pela falta de 

emprego, de qualificação profissional e educacional, o que provoca, ao longo do tempo a 

perda de direitos e de valores constitutivos de cidadania. 

            Nem só ao Estado cabe responder pela promoção de ações que levem à ampliação 

da cidadania, até mesmo porque o Estado contemporâneo, traçado pela globalização, vive 

um momento de síntese das transformações sociais históricas produzidas pela humanidade, 

quando, findando um século e iniciando outro, deixa descoberto o retrato contraditório que 

mostra que, ao mesmo tempo em que se produziu as mais surpreendentes descobertas 

registradas na história humana. 
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Frente a isso, o contingente de miséria aumentou consideravelmente, famílias 

inteiras convivem permanentemente com uma problemática social complexa, que acaba 

desembocando na falta de esperança, consequentemente, na violência. 

A Unicruz, em parceria com o Governo Federal, comprometidos em mudar pelo 

menos em parte essa situação, sentiu a necessidade de intervir e interagir no contexto 

social, na tentativa de alterá-lo.  Para isso, propõe estratégias e ações capazes de produzir 

as mudanças desejáveis, dentre elas, buscar formas para que todos consigam pelo o Prouni 

- Programa Universidade para Todos, criado pela Medida Provisória nº 213/2004 e 

institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, uma vaga no ensino 

superior. 

A implantação do Proenem surge da certeza que a extensão universitária pode fazer 

a diferença, pois pesquisas recentes mostram que cursos preparatórios para as classes 

populares têm conseguido equiparar, pelo menos em parte, a educação oferecida nas 

escolas e pela sua relevância nascem vários subprojetos, a ele ligados pela fundamentação 

teórica, concepção e metodologia, afim de garantir a prática da cidadania. 

Nesse sentido, vale citar uma concepção de cidadania que perpassa a nossa 

proposta de trabalho, bem como como a referida: 

 

A cidadania como prática de reivindicação de apropriação de 

espaços para fazer valer direitos, não obstante sua visível 

atomatização, é imprescindível como fundamento de uma nova 

ordem social, encontrando seu aporte na democracia participativa, 

em cuja essência reside a supremacia da vontade popular. Se o 

único poder legítimo é o que emana da vontade dos cidadãos, a 

participação caracteriza a expressão da liberdade (BONAMIGO, 

2000: p.14). 

 

A inclusão social, o processo de cidadania humana tem, então, sua mais eficaz 

estratégia na educação, como fonte de conhecimentos e formação de valores. Populações 

carentes e suscetíveis à miséria e as mazelas sociais, conseguem, historicamente através 

da educação formal, atingir um grau desejado de cidadania. 

 

Assim sendo, depois que a Universidade de Cruz Alta institucionalizou o “Proies 

Unicruz”,  implantou um curso preparatório, o Proenem, com foco para a prova do Enem, 

com foco para a inclusão de todos. Esta proposta tem por base, o Projeto de Extensão 

“Vestibulando Cidadão”, que atuou durante quatro anos na instituição. Nesse programa, 

muitos alunos foram beneficiados pelo ensino oferecido no referido projeto e atingiram boas 

notas na prova, garantindo uma bolsa Prouni. É importante ressaltar que esta proposta 



surge voltada mais especificamente aos alunos do terceiro anos e jovens e adultos que já o 

concluíram o Ensino Médio voltados a adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 

A parceria firmada com o Governo Federal está em consonância com a missão da 

Unicruz, que é contribuir ativamente para promover efetivas transformações que elevem a 

qualidade de vida da sociedade, atuando junto aos municípios de sua área de abrangência, 

apostando nas parcerias por meio de projetos e programas econômicos, sociais, 

educacionais, científicos e tecnológicos. Inclusa na missão, está a busca constante da 

Universidade por uma democratização das oportunidades de acesso e permanência ao 

Ensino Superior, que conta agora com o Proies. E mais, unir o tripé: Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Universidade de Cruz Alta – Unicruz. 

 

Objetivos 

 

O Proenem/Unicruz tem por objetivo geral promover ações que propiciem 

condições de inserção e permanência de estudantes, oriundos de escolas públicas ou 

privadas com 100% de bolsa, contribuindo para a construção que permita o acesso com 

qualidade desses ao Ensino Superior, a partir das vagas disponibilizadas pelo programa 

Proies. 

Além disso, especificamente busca: criar um núcleo que dê suporte para todos os 

envolvidos no programa e projetos afins; publicizar o Proies em Cruz Alta e região; firmar 

parcerias com o poder público e com empresas privadas de Cruz Alta e região; articular o 

envolvimento de vários Cursos da Instituição, considerando o potencial e interesse da 

coordenação, do corpo docente e discente dos mesmos; promover um curso preparatório 

para a prova do ENEM; assessorar os participantes do projeto em todas as etapas que 

compõe o Proies; envolver diretores, professores e pais de alunos que frequentam escolas 

da rede pública na proposta do Proies;  criar espaços de discussão com os professores da 

rede pública para abordar as dinâmicas de trabalho em sala de aula, no que se refere ao 

ENEM/Proies; oferecer testes vocacionais, já oferecidos pela Unicruz, aos alunos 

participantes na hora da escolha do Curso Superior; construir práticas pedagógicas 

alternativas, a fim de responder aos desafios das diferenças educacionais postas na 

realidade social, em parceria com órgãos educacionais, dentre eles a 9ª Coordenadoria 

Regional de Educação; verificar o número de alunos que conseguiram ingressar na 

Universidade após participar do curso preparatório; levantar dados relativos à participação e 

o desempenho dos alunos terceiranistas das escolas públicas de Cruz Alta na prova do 

ENEM;  divulgar as ações desenvolvidas pelo projeto, bem como os resultados até então 

alcançados com este, para a imprensa e comunidade local e regional; elaborar programetes 

de televisão e rádio para divulgação das ações do programa no Canal da Unicruz TV e 



veículos parceiros; criar um site para o programa, e adotar outras estratégias de 

comunicação como criação de blogs para propiciar a interação entre os participantes do 

mesmo; organizar eventos institucionais e educativos para os alunos envolvidos no 

programa; criar espaços para a integração dos alunos, professores e familiares, como 

seções de cinema, oficinas de artes, e temas relacionados à educação. 

 

Métodos e metodologia 

 

O Proenem/Unicruz tem como foco o aluno com perfil Prouni, mais especificamente 

aquele em situação de vulnerabilidade social, e busca equiparar o ensino, uma vez que as 

pessoas de baixa renda têm menos oportunidades de ingressarem no Ensino Superior. Os 

dados mostram que “dos jovens entre 18 a 24 anos, com renda per capita mensal de cinco 

salários mínimos, 55% tiveram acesso ao ensino superior, contra 13% dos que têm renda 

de meio salário mínimo” (PASCOAL, p. 29, 2010). 

   Pascoal aponta uma pesquisa divulgada pelo IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada), pela qual mostra a situação da educação no país, de certa forma, 

exemplificando o porquê dos cursos preparatórios estarem em alta no Brasil. Segundo os 

dados disponibilizados, apenas 48% dos jovens entre 15 a 17 anos estão cursando o 

ensino médio. A faixa etária adequada para cursar o ensino médio é entre 15 a 17 anos. 

Mais grave ainda: somente 13% dos jovens entre 18 a 24 anos frequentaram o curso 

superior em 2007, e essa situação provavelmente não mudou em 2009. Isso significa que 

há grande descompasso entre frequência nos níveis de ensino e faixa etária adequada. Os 

dados revelam, por exemplo, que em 2007, 82% dos jovens brasileiros frequentavam a 

escola, mas somente 48% estavam no ensino médio. Essa situação aponta para o 

problema do atraso em terminar o ensino médio, causado por evasão e repetência. Tanto a 

evasão como a repetência estão, por sua vez, ligadas ao problema da igualdade de 

oportunidade (PASCOAL, 2010). 

Ainda abordando a qualidade do ensino, dados revelam que há muitos analfabetos 

funcionais no país, que talvez frequentaram a escola. E mais, que há ainda no país 1,5 

milhão de analfabetos jovens (entre 15 a 29 anos), dos quais 44,8% frequentaram a 

escola. Ou seja, emerge aqui o problema da baixa qualidade do ensino” (PASCOAL, 2010). 

Nesse percurso, o mesmo autor ressalta que na pesquisa referida, a qualidade da 

educação também foi avaliada. Mesmo que o país tenha avançado nesse quesito, ainda há 

muito que fazer, começando pela Educação Básica e Ensino Médio. Segundo ele, além 

disso, são importantes as modificações nas políticas públicas para melhorias nas 

condições de vida. Uma boa parte dos jovens se divide entre estudo e trabalho, o que gera 

dificuldades de toda ordem para o seu itinerário educacional. Daí a evasão, a repetência e 



a baixa qualidade de ensino. Eis aí a importância em oferecermos um curso preparatório 

que revisite os conteúdos trabalhados na escola, levando em conta a disponibilidade de 

tempo do interessado. 

Diferente de muitos cursos gratuitos, o Proenem não excluiu qualquer aluno que quis 

participar do curso, desde que tivesse o mesmo perfil Prouni, ou seja, renda inferior a um 

salário mínimo e meio por componente familiar, estar cursando o terceiro ano do ensino 

médio ou já tê-lo concluído em escolas publicas, ou em particulares, porém com bolsa 

integral e, é claro, optar por um curso da Universidade de Cruz Alta, foi aceito. 

Inicialmente, seriam disponibilizadas 50 vagas por turma, mas devido a grande 

procura esse número se elevou, havendo hoje 250 alunos, distribuídos em turmas no turno 

da tarde, noite, tendo aula três vezes por semana, e uma turma especial aos sábados; esta 

como oportunidade àqueles que estudam e trabalham durante a semana. No momento da 

inscrição, os candidatos ao curso responderam algumas perguntas. Essas levaram em 

conta à faixa etária dos inscritos, as disciplinas que eles apontaram ter mais dificuldade, a 

carreira que pretendem seguir e, por fim, se já participaram de algum curso pré-vestibular, 

para tentar chegar mais perto do perfil dos participantes, que tiveram oportunidade de 

fazerem o teste vocacional, aplicado por uma psicopedagoga da Instituição, na busca do 

curso certo. 

O Proenem é um curso totalmente gratuito, para pessoas de baixa renda, assim 

sendo, a universidade disponibiliza o material impresso para os alunos trabalharem em sala 

de aula, junto aos professores. Cada professor foi responsável por criar uma apostila - para 

ser utilizada em aula, bem como fonte de pesquisa extraclasse, que foi distribuída aos 

alunos, no primeiro dia de aula, juntamente com camiseta, crachá e pasta. Isso eleva a auto-

estima e decisão de realmente participar.  

Também são disponibilizadas passagens de transporte coletivo para aqueles alunos 

que não têm condições financeiras de arcar com esse custo. 

O Proenem conta com o apoio de todos os segmentos da Universidade (Reitoria, 

Núcleo de Apoio ao Estudante, Núcleo Interno de Comunicação, Centros de Ensino, 

coordenadores, colaboradores, professores, bolsistas), de patrocinadores e das escolas 

públicas, da Coordenadora de Educação, tanto na divulgação como na motivação dos 

alunos em participarem do curso, percebendo-o como uma escolha a ser feita. Vale 

ressaltar que não são cobradas presenças, nem avaliações com nota.  os alunos a  com os 

professores para ministrar as aulas. 

Ressaltamos novamente que para o curso preparatório foi realizada uma seleção, 

seguindo critérios do Prouni. Além disso, temos como foco alunos que pretendem ingressar 

no ensino superior pelo Proies/Unicruz, ou seja, são preparados alunos que têm a pretensão 

de concorrer a uma bolsa de cursos disponibilizados pela nossa instituição, conforme 



deliberações do MEC. As inscrições são realizadas por um bolsista ou estagiário no espaço 

reservado naUnicruz Centro, bem como de forma online ( com CETEC), e depois passam 

por uma entrevista com a coordenadora. 

         Todas as ações foram acompanhadas pelas colaboradoras do Curso de Comunicação 

Social e Letras, desde as mais simples as mais complexas, apresentadas nos objetivos. 

Para que nosso projeto tivesse resultados datisfatórios, foi preciso organizar oficinas 

de formação aos professores e acadêmicos que  se envolveram, discutindo novas 

metodologias de aprendizagens de forma efetiva e permanente; Haverá reuniões mensais 

para planejamento e avaliação das atividades, com todos os segmentos envolvidos. Além 

disso, tivemos encontros com os professores das escolas públicas da cidade e região, 

abordando novas metodologias, capazes de superar as dificuldades dos alunos. 

As oficinas para formação de grupos de discussão sobre direitos e deveres, cidadania 

e educação, as oficinas pedagógicas aconteceram nos primeiros encontros, após formação 

das turmas. 

 

Resultados e discussões 

 

 Percebemos que o Proenem está conseguindo atingir seu objetivo, pois cada vez 

mais alunos estão procurando o curso e os que já participam, estão cada vez mais 

empenhados, pedindo mais aulas e trazendo suas dúvidas para dentro da sala de aula.  

O resultado final está sendo conhecido, pois na prova do Exame Nacional do Ensino 

Médio 95% dos alunos do Proenem atingiram a pontuação de 450 pontos na média final 

para assim poder concorrer a uma bolsa Proies; desses, 30% conseguiram uma bolsa 

PROUNI. 

Nota-se de imediato a grande participação dos alunos nas aulas e a importância 

que o Proenem se tornou para eles, pois é a grande chance da maioria conseguir ingressar 

em um curso superior, e isso esta sendo muito significativo para eles, pois os mesmos estão 

se sentindo mais incluídos na sociedade e integrados com a Unicruz.  

A importância da extensão está em mostrar que as pessoas menos capitalizadas 

precisam/podem buscar alternativas para ingressarem no Ensino Superior, pois hoje isso é 

possível. Há caminhos para isso, mas não basta querer, é preciso querer mesmo. Não 

podemos deixar de registrar o empenho daqueles que, apesar das agruras cotidianas, estão 

sempre presente. É para esses que o curso existe. 

 

Conclusão 

 



Não podemos ficar em busca de culpados para os índices educacionais não 

satisfatórios, devemos fazer a nossa parte. Para tanto, precisamos nos dar conta que de 

maneira geral os jovens apresentam dificuldades em entender, compreender e fazer 

relações dos conteúdos trabalhados na escola, principalmente aqueles previstos pelo Enem. 

Isso faz com que eles tenham de recorrer aos cursinhos pré-vestibular para alcançar um 

bom resultado e posteriormente, conseguir uma bolsa de estudos em uma universidade, 

tanto particular quanto federal. Infelizmente, muitos alunos acabam sendo prejudicados, pois 

os cursos pré-vestibulares custam caro, e acaba que quem consegue passar nas provas são 

as pessoas que tem mais condições, deixando muitos sonhos para trás pela falta de 

condição. Eis aí a importância desse projeto. 

A pequena revolução silenciosa provocada pelos cursos populares espalha-se pela 

forma de sonhos realizados. Os resultados começam a aparecer. Ainda que com taxa de 

aprovação no vestibular menores do que dos cursos tradicionais os estudantes dos pré-

vestibulares populares estão ingressando não só em universidades públicas, mas também 

em particulares por meio de programas como o Prouni, ou com bolsas oferecidas pela 

própria instituição. 

Enfim, enquanto educadores extensionistas, buscamos fazer a diferença. No entanto, 

finalizamos alertando que apesar do Proenem ter objetivos concretos, ele necessita do 

empenho de todos os envolvidos, para atingir os resultados que podem ser o suporte do 

sujeito no exercício da sua cidadania. Não há como separar a docência da extensão. Isso é 

fato. 
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