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Unidade Orçamentária:
Executor Financeiro:

Unidade Co-Executora
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Envolvidas:

Área do CNPq: Ciências Humanas Área
Principal: Educação

Nº Bolsas Solicitadas: 8 Nº Bolsas
Concedidas: 0

Tipo de Cadastro: SUBMISSÃO DE NOVA PROPOSTA Convênio
Funpec: NÃO

Público Alvo Interno: Servidores terceirizados da UFABC Público Alvo
Externo:

Alunos do ensino médio
e egressos do ensino
médio.

Público Estimado Externo: 770 pessoas
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Estimado
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30 pessoas
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<< Voltar

 UFABC - SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades AcadêmicasA+ A- Ajuda?  Tempo de Sessão: 00:25 SAIR

LIDIA PANCEV D. PEREIRA Alterar vínculo

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO DA PROEC (11.01.08.06)

https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/verMenuExtensao.do
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:sigaa:visao_geral
https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/logar.do?dispatch=logOff
https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/escolhaVinculo.do?dispatch=listar


07/10/2020 SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/extensao/AlterarAtividade/lista.jsf 2/10

Vinculado a ação de
formação continuada e

permanente:
NÃO

Vinculado a Grupo
Permanente de Arte e

Cultura:
NÃO

Situação: AGUARDANDO APROVAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS

Responsável Pela Ação: LEONARDO JOSE STEIL

E-mail do Responsável: steil@ufabc.edu.br

Contato do Responsável: (11) 4996-8360

M�������� R���������

Estado Município Bairro Espaço Realização

São Paulo SANTO ANDRÉ UFABC

São Paulo SÃO BERNARDO DO CAMPO UFABC

O�������� �� D�������������� S����������

 

<< Voltar



07/10/2020 SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/extensao/AlterarAtividade/lista.jsf 3/10

 

D������� �� A���

Resumo:
A Escola Preparatória da UFABC (EPUFABC) consiste num programa de extensão que visa contribuir com a
formação dos alunos do ensino médio da rede pública através de aulas de reforço, acompanhamento
pedagógico, orientação vocacional e preparação para o ENEM. Este programa visa firmar um vínculo com a
comunidade circunvizinha da universidade através de um curso preparatório gratuito oferecido na própria
instituição, que tem por principal objetivo aumentar as chances de alunos de escolas públicas próximas à
UFABC ingressarem na UFABC através de uma boa colocação no ENEM. Sendo possível ainda divulgar e, acima
de tudo, apresentar a UFABC como uma Universidade que proporciona um ensino de nível superior de altíssima
qualidade, além de buscar melhorar as condições da sociedade ao seu redor, mostrando a todos que a
universidade também é um local de desenvolvimento da cidadania sustentável e pode contribuir para melhorar
a qualidade de vida da sociedade. No ano de 2021, em virtude da pandemia de COVID-19, o curso será
oferecido a distância, por meio da realização de aulas síncronas em plataformas como o Google Meet (R) e
disponibilização de vídeo-aulas online na plataforma Youtube (R).

Palavras-Chave:
Curso pré-universitário, ENEM, reforço escolar, educação não formal.
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Justificativa: 
A UFABC tem se mostrado como uma universidade cujos cursos estão entre os mais procurados no Sistema de
Seleção Unificado (SiSU) do MEC, e cujas avaliações pelo INEP têm obtido altas notas. Como instituição
educacional, a missão da UFABC é: “Promover o avanço do conhecimento através de ações de ensino, pesquisa
e extensão, tendo como fundamentos básicos a interdisciplinaridade, a excelência e a inclusão social. ” (UFABC,
2013) A UFABC também pode ser caracterizada por alguns fundamentos conceituais, dentre os quais se destaca
aqui: “Inclusão social, praticada tanto como um ato de responsabilidade e superação da desigualdade, quanto
como um processo ativo de identificação e desenvolvimento de talentos, bem como um fator de enriquecimento
do ambiente acadêmico. ” (UFABC, 2017) Neste cenário, a inclusão social pode ser promovida através do
oferecimento de serviços que possam intervir ou suprir deficiências existentes na comunidade que cerca a
universidade, para que essa comunidade se aproprie de um bem que não só ajudou a construir por meio de
tributos, mas que participe da construção dos princípios morais da UFABC, sendo parceira em projetos
específicos voltados para a solução de problemas de interesse de ambas as partes. Uma das ações que se
fazem necessárias nesta aproximação da universidade com a comunidade que a cerca diz respeito ao acesso
dos jovens da região aos seus cursos, notadamente os alunos de escolas públicas. Diante desse panorama, a
Escola Preparatória da UFABC (EPUFABC) surge em 2010 como um projeto de extensão universitária com a
proposta de aproximar a comunidade externa à UFABC e vice-versa. A partir do ano de 2015, a Escola
Preparatória da UFABC passa a ter o status de Programa de Extensão (UFABC, 2015). A EPUFABC busca, ainda,
ajudar os alunos concluintes e egressos da rede pública do ensino médio a integrar os conhecimentos
adquiridos no ensino médio com a interdisciplinaridade que é tão característica da UFABC (XAVIER, 2017). Por
meio desse caminho, a EPUFABC procura contribuir de maneira mais efetiva para a construção de uma
universidade que busca direcionar seu trabalho no sentido de desenvolver, em seu cotidiano, práticas
educativas que possibilitem uma maior aproximação com a comunidade. É nessa perspectiva que se insere a
elaboração e as atividades desenvolvidas na EPUFABC, com o propósito de realizar um trabalho que ultrapasse
os “muros” da universidade e sinalizar na construção novos paradigmas de vivência e convivência com a
sociedade. Estas ideias constituem os fundamentos da missão institucional da EPUFABC: “Proporcionar ao aluno
as ferramentas necessárias para Dominar Linguagens, Compreender Fenômenos, Enfrentar Situações-
problema, Construir Argumentação e Elaborar Propostas, desenvolvendo valores que resultem na consciência
das responsabilidades de cidadão e da convivência democrática, promovendo a formação integral do aluno.”
Adicionalmente aos desafios já apresentados, o panorama atual inclui os cuidados necessários para a contenção
da pandemia de COVID-19. Tendo em vista que a aglomeração de pessoas se trata de um dos mais importantes
de disseminação da doença, é necessário buscar alternativas consistentes com os cuidados necessários e com
as demandas da população. A disponibilização de vídeo-aulas em plataformas online e realização de aulas
online são estratégias que atendem às necessidades apontadas.
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Fundamentação Teórica: 
As dificuldades pelas quais passam os ensinos fundamental e médio enquadram-se como desafios que precisam
ser enfrentados pela sociedade em conjunto com a universidade. Certamente, estas dificuldades são mais
acentuadas na rede pública de ensino, por conta de orçamentos limitados, professores desestimulados,
infraestrutura inadequada, metodologias de ensino desatualizadas, etc. Mesmo assim as escolas públicas
acabam por se tornar a única opção de famílias que se encontram em condições socioeconômicas menos
privilegiadas. O ensino médio tal como é ministrado nas escolas (especialmente, mas não só, nas públicas) é
desinteressante e desestimulante, estando centrado no conteúdo que não é organizado de uma maneira
interdisciplinar, e não favorece o desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos. O somatório
destas características acaba por dificultar o acesso do aluno egresso do ensino médio de escolas públicas a
universidades de qualidade. Um meio de superar esse obstáculo são os cursos preparatórios para pré-
vestibular, que, quase em sua totalidade, não são acessíveis a esses alunos. O oferecimento de cursos
preparatórios populares se mostra uma importante opção para esse público (BONATTO, 2012). A existência de
cursos preparatórios populares pode ser caracterizada como um movimento social e político de aspecto
paliativo, sendo justificada pela desigualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior brasileiro.
Segundo Mitrulis e Penin (2006): “...são particularmente reveladores os estudos sobre o perfil dos candidatos e
ingressantes nas escolas que oferecem ensino superior gratuito, particularmente nas universidades e nos cursos
de maior prestígio acadêmico e social. Os indicadores desses alunos retratam uma situação em que são visíveis
os efeitos perversos do princípio de igualdade de oportunidades. No Estado de São Paulo, como já se afirmou,
85% dos alunos de ensino médio estudam em escolas públicas estaduais. Contudo, apenas 20% dos aprovados
pela Fundação Universitária para o Vestibular – Fuvest – são oriundos dessas escolas. Este é um tipo de
constatação que tem fundamentado fartamente as críticas às universidades públicas, conduzidas por interesses
os mais diversos. ” Como solução coletiva, a democratização da educação pode levar alunos carentes às
universidades de qualidade e é nesse contexto que os projetos populares surgem, principalmente os vinculados
à extensão universitária. Para Manchur et al. (2013), é com o intuito de minimizar as barreiras entre os
estudantes mais pobres e a faculdade que nascem os cursinhos comunitários, muitos deles atrelados às
universidades públicas. Carvalho (2013) amplia a análise da atuação dos cursinhos populares afirmando que
eles não objetivam apenas ser o caminho para a aprovação dos estudantes de baixa renda no ensino superior,
mas também introduzem uma visão crítica da sociedade, buscando uma educação que proporcione às classes
trabalhadoras construir um saber que revela a sua importância social, como seres históricos, transformadores e
reflexivos. Carvalho (2013) ainda revela que estes projetos contribuem para a valorização dos saberes
populares e para a construção da consciência de que a sociedade é multicultural. Para Candau (2011) a
homogeneização cultural pode estar presente nos currículos escolares, pois é um traço presente na construção
dos estados latino-americanos, que pode ter como consequência a padronização do ensino que é muito
evidenciada na escola pública atual, com o propósito de anular a diferença entre os cidadãos. Assim sendo,
construir um curso preparatório popular que se propõe a romper as barreiras de aprendizagem é essencial para
adequá-lo à função social.

Metodologia: 
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR O conteúdo ministrado no curso preparatório está em consonância com as
exigências do ENEM, segundo os eixos cognitivos, que são comuns a todas as áreas do conhecimento: I.
Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática,
artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar
conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos
histórico-geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. III. Enfrentar situações-problema
(SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas,
para tomar decisões e enfrentar situações-problema. IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações,
representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir
argumentação consistente. V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola
para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e
considerando a diversidade sociocultural. O conteúdo é dividido conforme as grandes áreas do conhecimento
propostas para o exame: - linguagens, códigos e suas tecnologias (incluindo redação e língua estrangeira); -
matemática e suas tecnologias; - ciências da natureza e suas tecnologias; - ciências humanas e suas
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tecnologias. Cada grande área do conhecimento, por sua vez, é subdividida em competências de área,
compondo uma Matriz de Referência. Matriz de Referência de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:
Competências: 1 - Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para sua vida. 2 - Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento
de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. 3 - Compreender e usar a linguagem corporal
como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. 4 - Compreender a arte como
saber cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade.
5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos,
mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de
produção e recepção. 6 - Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de
organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. 7 -
Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. 8 -
Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da
organização do mundo e da própria identidade. 9 - Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das
tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do
conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais
tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem solucionar. Matriz de Referência de
Matemática e suas Tecnologias: Competências: 1 - Construir significados para os números naturais, inteiros,
racionais e reais. 2 - Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e
agir sobre ela. 3 - Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de
problemas do cotidiano. 4 - Construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a
solução de problemas do cotidiano. 5 - Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas
ou técnico-científicas, usando representações algébricas. 6 - Interpretar informações de natureza científica e
social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e
interpretação. 7 - Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos fenômenos naturais e sociais e
utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para
interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Matriz de Referência de
Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Competências: 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias
a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no
desenvolvimento econômico e social da humanidade. 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias
associadas às ciências naturais em diferentes contextos. 3 – Associar intervenções que resultam em degradação
ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos. 4
– Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana,
relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. 5 – Entender métodos e
procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. 6 – Apropriar-se de
conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-
tecnológicas. 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar
ou planejar intervenções científico-tecnológicas. 8 – Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Matriz de Referência de
Ciências Humanas e suas Tecnologias: Competências: 1 - Compreender os elementos culturais que constituem
as identidades. 2 - Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações
socioeconômicas e culturais de poder. 3 - Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais,
políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. 4 - Entender as
transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do
conhecimento e na vida social. 5 - Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os
fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. 6
- Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos
históricos e geográficos. A estas Matrizes de Referência estão associados conhecimentos específicos que
deverão ser abordados no material didático. Linguagem, Códigos e suas Tecnologias: • Estudo do texto: as
sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema de comunicação e informação. • Estudo das práticas
corporais: a linguagem corporal como integradora social e formadora de identidade. • Produção e recepção de
textos artísticos: interpretação e representação do mundo para o fortalecimento dos processos de identidade e
cidadania. • Estudo do texto literário: relações entre produção literária e processo social, concepções artísticas,
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procedimentos de construção e recepção de textos. • Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos:
recursos expressivos da língua, procedimentos de construção e recepção de textos. • Estudo do texto
argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos: argumentação: tipo, gêneros e usos em língua
portuguesa. • Estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa: usos da língua: norma culta e variação
linguística. • Estudo dos gêneros digitais: tecnologia da comunicação e informação: impacto e função social.
Matemática e suas Tecnologias: • Conhecimentos numéricos. • Conhecimentos geométricos. • Conhecimentos
de estatística e probabilidade. • Conhecimentos algébricos. • Conhecimentos algébricos/geométricos. Ciências
da Natureza e suas Tecnologias: • Física: o Conhecimentos básicos e fundamentais. o O movimento, o equilíbrio
e a descoberta de leis físicas. o Energia, trabalho e potência. o A Mecânica e o funcionamento do Universo. o
Fenômenos Elétricos e Magnéticos. o Oscilações, ondas, óptica e radiação. o O calor e os fenômenos térmicos. •
Química: o Transformações Químicas. o Representação das transformações químicas. o Materiais, suas
propriedades e usos. o Água. o Transformações Químicas e Energia. o Dinâmica das Transformações Químicas.
o Transformação Química e Equilíbrio. o Compostos de Carbono. o Relações da Química com as Tecnologias, a
Sociedade e o Meio Ambiente. o Energias Químicas no Cotidiano. • Biologia: o Moléculas, células e tecidos. o
Hereditariedade e diversidade da vida. o Identidade dos seres vivos. o Ecologia e ciências ambientais. o Origem
e evolução da vida. o Qualidade de vida das populações humanas Ciências Humanas e suas Tecnologias: •
Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. • Formas de organização social, movimentos sociais,
pensamento político e ação do Estado. • Características e transformações das estruturas produtivas. • Os
domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente. • Representação espacial. O curso disponibilizará
semanalmente na plataforma de compartilhamento de vídeos Youtube (R) os conteúdos elaborados, divididos
entre aulas expositivas e de resolução de exercícios. As aulas online síncronas são ministradas por alunos
bolsistas e alunos voluntários, que recebem orientação e capacitação prévias. As videoaulas produzidas são
totalmente gratuitas, sendo destinadas a todas as pessoas que tiverem interesse. As aulas síncronas serão
direcionadas aos alunos que forem aprovados no processo seletivo online. ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Visando complementar o preparo dos alunos para prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, a Escola
Preparatória da UFABC, propõe a realização e/ou participação em eventos culturalmente pertinentes, visitas a
museus e exposições, bem como palestras de orientação vocacional e feiras de profissões. SISTEMA DE
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM O acompanhamento do processo de aprendizagem
dos alunos é feita por meio de provas que simulam o Exame Nacional do Ensino Médio. Os simulados são
analisados e os resultados são divulgados aos alunos e instrutores. Esse sistema permite acompanhar o
desempenho do aluno em cada matéria de forma qualitativa. Não há um limite mínimo de avaliações a serem
realizadas, mas, dado o caráter qualitativo do sistema, é indicado que sejam realizadas ao menos três
simulados. São apoiadas e incentivadas as iniciativas de se gerar novos documentos de avaliação, como
atividades extraclasse, tarefas em grupo, listas de exercícios, atividades em sala ou em laboratório,
observações do professor, auto-avaliação, seminários, exposições e projetos, sempre no intuito de se viabilizar
um processo de avaliação que não seja apenas qualitativo, mas que se aproxime de uma avaliação contínua.
Assim, propõem-se não apenas a avaliação de conteúdos, mas de estratégias cognitivas e habilidades
desenvolvidas. A indicação de realização de pelo menos três avaliações ao longo do curso sugere a possibilidade
de uma avaliação diagnóstica logo no início do período, que identifique a capacidade do aluno em lidar com
conceitos que apoiarão o desenvolvimento de novos conhecimentos. As demais avaliações servirão para
acompanhar a evolução do aluno. Todas as avaliações realizadas sob os mesmos moldes do ENEM permitirão ao
aluno experimentar e conhecer o ritmo execução da prova. INFRAESTRUTURA Entendendo que no ano de 2021
as aulas serão realizadas ou disponibilizadas por meio da internet, não serão necessárias salas de aula. De todo
modo, a EPUFABC conta com uma sala de apoio onde os gestores de atividades e os instrutores podem
preparar suas aulas, dentre outras atividades. DOCENTES O curso preparatório é ministrado por alunos da
graduação e pós-graduação da Universidade Federal do ABC, os quais podem ser bolsistas ou voluntários. A
estrutura organizacional da Escola Preparatória da UFABC divide os colaboradores em: gestores de atividades,
instrutores e monitores. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO Para avaliar a efetividade do
processo de ensino-aprendizagem, visando compatibilizar os objetivos do Curso, o perfil do egresso e a
demanda da sociedade para o curso são adotados mecanismos de avaliação permanente. No que tange
propriamente à estruturação da avaliação, é considerada a avaliação de curso, que considera um conjunto de
avaliações: avaliação dos pares (in loco), avaliação dos estudantes (questionário de Avaliação Discente),
avaliação da Coordenação (questionário específico) e dos Professores do Curso; Ao longo do desenvolvimento
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das atividades curriculares, a Coordenação da EPUFABC também deve agir na direção da consolidação de
mecanismos que possibilitem a permanente avaliação dos objetivos do Curso.
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Dallagnol. Interdisciplinaridade no Ambiente Escolar. IX ANPED SUL, 2012. CANDAU, Vera Maria Ferrão.
Diferenças culturais, cotidiano escolar e práticas pedagógicas. Currículo sem Fronteiras, v. 11, n. 2, p. 240-255,
2011. CARVALHO, Márcio Francisco. A educação popular como princípio dos cursinhos populares. Cadernos
CIMEAC, v. 3, n. 2, p. 73-82, 2013. MANCHUR, Josiane; SURIANI, Ana Lucia Affonso; CUNHA, Márcia Cristina
da. A contribuição de projetos de extensão na formação profissional de graduandos de licenciaturas. Revista
Conexão UEPG. vol 9, n.2, p.334-341, 2013. MEC, 2017. Ministério da Educação PORTARIA ENEM No - 468,
D.O.U. Brasília, n.65, Seção 1, p.40, 4 de abril de 2017. MITRULIS, Eleny; PENIN, Sônia Teresinha de Sousa.
Pré-vestibulares alternativos: da igualdade à eqüidade. Cad. Pesqui. [online]. 2006, vol.36, n.128, pp.269-298.
UFABC, 2013. Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal do ABC. Disponível em
http://propladi.ufabc.edu.br/images/PDI/livro_pdi.pdf e acessado em 16 de setembro de 2020. UFABC, 2015.
Resolução do Comitê de Extensão Universitária Nº 003. Cria o Programa Escola Preparatória. Disponível em
http://proec.ufabc.edu.br/images/a-proex/portarias-e-resolucoes/resolucoes-
2015/ResoluÃ§Ã£o_003_CriaÃ§Ã£o_Programa_EPUFABC_rev.pdf e acessado em 16 de setembro de 2020.
UFABC, 2017. Projeto Pedagógico da Universidade Federal do ABC. Disponível em
http://www.ufabc.edu.br/images/imagens_a_ufabc/projeto-pedagogico-institucional.pdf e acessado em 16 de
setembro de 2020. XAVIER, Allan Moreira; STEIL, Leonardo José; MENA-CHALCO, Jesus Pascual.
(Inter)disciplinaridade e transversalidades: o projeto de formação superior da Universidade Federal do ABC.
Ciência e Educação, v. 23, n. 2, p. 373-390, 2017.

Objetivos Gerais: 
OBJETIVO GERAL A Escola Preparatória da UFABC visa firmar um vínculo com a comunidade do Grande ABC
através de um curso preparatório gratuito oferecido de forma online, que tem por principal objetivo aumentar
as chances de alunos (e egressos) de escolas públicas a ingressarem na UFABC através de uma boa colocação
no ENEM. Com a recente reformulação do ENEM se faz necessária a revisão de todo o ensino médio para que o
aluno tenha domínio do conteúdo e também orientação quanto ao novo modelo do exame para que possa,
assim, ser capaz de resignar esse conteúdo. As principais metas são: - Conseguir que uma boa porcentagem
dos alunos atinja uma nota satisfatória no Enem para o ingresso deles na UFABC. - Divulgar e, acima de tudo,
apresentar a UFABC como uma Universidade que proporciona um ensino de nível superior de altíssima
qualidade, além de buscar melhorar as condições da sociedade ao seu redor, mostrando a todos que a
universidade também é um local de desenvolvimento da cidadania e pode contribuir para melhorar a qualidade
de vida da sociedade. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Divulgar as atividades da Universidade na comunidade local.
- Oferecer um curso preparatório gratuito para o ENEM, tendo público alvo alunos ou egressos do ensino médio.

Resultados Esperados: 
Espera-se proporcionar ao aluno as ferramentas necessárias para Dominar Linguagens, Compreender
Fenômenos, Enfrentar Situações-problema, Construir Argumentação e Elaborar Propostas, desenvolvendo
valores que resultem na consciência das responsabilidades de cidadão e da convivência democrática,
promovendo a formação integral do aluno. Considerando as competências gerais esperadas do egresso,
agrupadas nas dimensões que se seguem, presume-se que o egresso seja comprometido e capaz de: Na
dimensão política - avaliar criticamente a sua realidade social e participar da tomada de decisões a respeito dos
rumos da sociedade como um todo, a partir da consciência de seu papel. Na dimensão social - promover uma
prática educativa que identifique e leve em conta as características de seu meio de atuação, suas necessidades
e desejos. - envolver-se e envolver a comunidade escolar por meio de ações colaborativas. Na dimensão
científica - dominar e atualizar-se a respeito dos conhecimentos das mais diversas áreas, assim como perceber
e realizar a articulação desses saberes com o contexto mais amplo da cultura. Na dimensão pessoal e
profissional - gerenciar seu próprio desenvolvimento profissional, adotando uma postura de disponibilidade e
flexibilidade para mudanças.
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Coordenação: E-mail: Telefone:
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M������ �� E�����

Nome Categoria Função Unidade Situação Início Fim
LEONARDO JOSE
STEIL DOCENTE Coordenador(a) PROEC Ativo

Permanente 01/01/2021 31/12/2021

CLAUDIA REGINA
VIEIRA DOCENTE Coordenador(a)

Adjunto(a) CCNH Ativo
Permanente 01/01/2021 31/12/2021

O��������/A���������

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
Coordenar as atividades dos gestores de atividades 01/01/2021   a   31/12/2021 120 h

Participantes Relacionados:
CLAUDIA REGINA VIEIRA 120 h

LEONARDO JOSE STEIL 120 h

P������������ �� A��� �� E�������

Clique aqui para visualizar os participantes desta ação de extensão
D�������� ��� P����� �� T�������

Nome Vínculo Situação Início Fim
Discentes não informados

A���� V��������� �� PROGRAMA

Código - Título Tipo

CRxxx-2021 - Escola Preparatória da UFABC CURSO

A���� ��� ����� � PROGRAMA ��� �����

Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

C����������� �� O�������� S���������

Descrição ProEC (Interno) Funpec Outros (Externo) Total Rubrica
Total: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Não há itens de despesas cadastrados

O�������� A�������

Descrição ProEC (Interno)
Total: R$ 0,00

Não há itens de despesas cadastrados

L���� �� F����

Foto Descrição
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Não há fotos cadastradas para esta ação

H�������� �� P������

Data/Hora Situação
16/09/2020 14:39:54 CADASTRO EM ANDAMENTO

07/10/2020 10:10:56 AGUARDANDO APROVAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS

<< Voltar

Extensão
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2020 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1 -

v3.45.1

https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/verMenuExtensao.do

