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1 INTRODUÇÃO 

 
Em março de 2009, a Universidade Federal do Rio Grande (FURG) por meio de uma 

parceria entre o Governo Federal, Governo do Estado e administração municipal deu início 
às atividades do Câmpus FURG-SAP, em Santo Antônio da Patrulha, RS. Atualmente, no 
novo câmpus, são oferecidos os cursos de Engenharia Agroindustrial e Ciências Exatas, 
atendendo à vocação e demandas regionais. No entanto, o ingresso na graduação de 
estudantes procedentes da região pode ser incrementado a partir de ações destinadas a 
melhorar o resultado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O presente trabalho 
apresenta o Curso Pré-Universitário Superação, coordenado pelo Grupo PET FURG-SAP 
Conexões de Saberes, com a finalidade de contribuir para a preparação dos estudantes da 
rede pública de ensino para o Enem e despertar o interesse pela docência dos acadêmicos 
do Câmpus FURG-SAP.  

 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Com a implantação do SISU (2014), sistema informatizado do Ministério da 
Educação, as instituições públicas de ensino superior passaram a oferecer vagas a 
candidatos participantes do Enem. No município de Santo Antônio da Patrulha, constatou-se 
que um maior número de estudantes poderia ser beneficiado pelo oferecimento dos cursos 
presenciais da FURG, desde que fossem disponibilizadas, a exemplo do PAIETS FURG 
(2012), iniciativas com enfoque popular voltadas a contribuir para uma maior capacitação 
dos alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio. Por esse motivo, em 2011, o Diretório 
Acadêmico das Engenharias Agroindustriais criou o Curso Pré-Vestibular Superação em 
caráter experimental, mas com imediata aceitação pela comunidade. A partir de 2014, o 
Grupo PET FURG SAP Conexões de Saberes (PET 2010) assumiu a responsabilidade pelo 
referido projeto de ensino e extensão, implantando novidades como a parceria das Escolas 
de Ensino Médio na divulgação do curso e no fornecimento de uma carta de indicação no 
momento da matrícula dos estudantes. 
 
3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

O Curso Pré-Universitário Superação é oferecido no período de maio a outubro, com 
aulas presenciais no turno da noite nas instalações do próprio Câmpus FURG-SAP. As aulas 
abordam as disciplinas de Matemática, Física e Química e são ministradas pelos petianos e 
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acadêmicos dos cursos de Engenharia Agroindustrial e Ciências Exatas, contando com o 
apoio da Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD/FURG) e Pró-reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE/FURG). As atividades dos alunos instrutores são supervisionadas pelos 
professores do novo Câmpus, que participam também do planejamento dos conteúdos 
programáticos ministrados. Os alunos instrutores participam da seleção, desenvolvimento e 
atualização do material didático e das reuniões de avaliação regulares com o professor tutor 
do Grupo PET FURG-SAP. As aulas têm caráter expositivo e prático com aplicação de 
exercícios baseados no Enem. 

 
4RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Em 2013, foi constado que todos os alunos que concluíram o curso pré-universitário 
Superação ingressaram na graduação na FURG ou em outras instituições de ensino 
superior, comprovando a validade da iniciativa. A partir do corrente ano, verificou-se uma 
elevada procura pelas matrículas, resultando na criação de duas turmas de cinquenta 
alunos. Até a presente data, a frequência dos estudantes continua elevada, demonstrando o 
interesse dos alunos por uma capacitação mais adequada para o Enem. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A repercussão favorável do curso na comunidade revela a importância de projetos 

destinados a contribuir para a formação dos estudantes de ensino médio, especialmente 
visando o Enem e o consequente ingresso na graduação em uma universidade pública. As 
inovações implantadas pelo Grupo PET FURG-SAP no Curso Superação demonstraram-se 
acertadas, sobretudo, a parceria com as direções das Escolas de Ensino Médio, que 
colaboraram na divulgação do projeto de ensino e extensão e recomendaram 
individualmente seus estudantes para as matrículas. Constatou-se igualmente um 
significativo interesse pelo preenchimento das vagas destinadas à demanda social, ou seja, 
para estudantes que já concluíram o Ensino Médio. 

 
REFERÊNCIAS 
 
PEREIRA, Vilmar Alves; GONÇALVES, Leonardo. Educação Popular no Contexto do Paiets-
FURG. In: Os Saberes da Pesquisa em Extensão Universitária. Evangraf/FURG. Porto 
Alegre. 2012. 
 
PET 2010. Programa de Educação Tutorial/PET 2010. Edital nº 9. MEC/SESu/SECAD. 
Diário Oficial da União. Seção 3. p. 41-42. Disponível em: 
http://sigproj1.mec.gov.br/edital_blank.php?id=322. Acesso em: 02.08.2010. 
 
SISU 2014. Disponível em: http://sisu.mec.gov.br/. Acesso em: 14 de jul. 2014. 
 


