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DADOS GERAIS

Objetivos
- Oferecer gratuitamente preparação para processos seletivos de ingresso ao ensino

superior  a  pessoas  sem  condições  socioeconômicas  para  frequentar  cursos  pré-
universitários privados.

Justificativa
-  O Pré-universitário  popular  Alternativa  visa  a  contribuir  com a  formação  de
aspirantes  ao  Ensino Superior  sem condições  socioeconômicas  de financiar  um
curso  pré-vestibular  particular,  e  de  acadêmicos  de  cursos  de  licenciatura  e/ou
bacharelado  que  buscam experiências  de  atuação  como educadores.  É  objetivo
geral  do  projeto  a  democratização  do  acesso  ao  Ensino  Superior,  de  modo
específico, e da Educação, de modo geral, além da popularização da perspectiva da
Educação Popular em espaços entendidos como ambientes de educação formal.

Metas
- Oportunizar preparação visando ao acesso e permanência no ensino superior para

150 educandos em vulnerabilidade social do município de Santa Maria;
- Ofertar preparação para os diversos concursos que dão acesso ao Ensino Superior no

país, com no mínimo 540 horas/aula;
- Aprovar no mínimo 50% dos educandos com permanência mínima de um semestre,

no corrente ano do Projeto, em algum concurso que dê acesso ao Ensino Superior;
- Contribuir para a formação de 80 educadores - alunos de graduação e pós-graduação

da  UFSM e  outras  instituições  de  Ensino  Superior  que  anualmente  procuram o
Projeto para ministrar aulas;

- Participar de ao menos um evento de extensão divulgando o Projeto e a UFSM.
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Principais entregas
- Popularizar  a  perspectiva  de  Educação-Popular  em  espaços  entendidos  como

ambientes de educação formal;
- Colaborar para a formação pessoal do educando;
- Colaborar para a ampliação da visão crítica e reflexiva do educando;
- Colaborar com os educadores no processo formativo e de qualificação profissional;
- Vivenciar na sala de aula a proposta de Educação-Popular;

Classificação estratégica – PDI – 2016-2026 

Lista de objetivos do PDI 2016- 2026

Código do objetivo Descrição do objetivo

AS-D2-01
Formar alunos com visão global e humanista, comprometidos
com  a  sociedade,  com  o  meio-ambiente  e  com  o
desenvolvimento científico e tecnológico

PR-D2-01
Fortalecer o aprendizado extraclasse, oportunizando atividades
de  extensão,  inserção  na  sociedade,  empreendedorismo,
pesquisa e inovação

AS-D3-01 Fortalecer as políticas de acesso à universidade em
consonância coma estratégia de ações afirmativas do país.

PR-D2-01

Fortalecer o aprendizado extraclasse, oportunizando atividades
de  extensão,  inserção  na  sociedade,  empreendedorismo,
pesquisa e inovação

AS-D6-02
Oferecer serviços de apoio à comunidade em consonância
com a política de inovação e de extensão universitária

AS-D6-03
Desenvolver projetos de extensão com foco na intervenção,
transformação e desenvolvimento da sociedade

Classificação estratégica – Plano de Gestão – 2018-2021 

Lista de objetivos do Plano Gestão 2018-2016

Código do objetivo Descrição do objetivo

D-2 Educação  inovadora  e  Transformadora  com  excelência
acadêmica

D-3 Inclusão Social
D-6 Desenvolvimento Local, Regional e Nacional 

Fases

Início Fim Principais fases
01/01/2020 28/02/2020 Planejamento das atividades

do projeto
Preparação e 01/01/2020 28/02/2020

Preparação  e  impressão  de
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impressão de material 
didático e de 
divulgação

material
didático e de divulgação

02/01/2020 28/02/2020
Elaboração e publicação do
edital de
seleção

01/02/2020 20/03/2020 Constituição  de  corpo
docente

Aquisição de materiais
de consumo e 
permanente

02/01/2020 04/12/2020
Aquisição  de  materiais  de
consumo e permanente

02/03/2020 31/03/2020
Divulgação  do  curso  nas
escolas de
ensino médio

02/03/2020 31/03/2020
Recebimento de inscrições e
seleção dos educandos

Desenvolvimento das 
atividades didáticas e 
formativas

01/04/2020 13/11/2020
Desenvolvimento das

atividades
didáticas e formativas

01/04/2020 13/11/2020
Participação  em
eventos/divulgação  do
projeto

__________________________________________

Informações adicionais podem ser solicitadas à Pró-Reitoria de Extensão (PRE) através do e-mail
extensao@ufsm.br 
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