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Resumo: Este projeto Pro-BASE trata da 

continuidade de atividades que vêm sendo 

desenvolvidas desde 2013 sob a perspectiva da 

interação do Centro Universitário FEI com a 

comunidade. Tendo em vista a situação do ensino 

público, o Cursinho FEI procura ampliar as 

oportunidades de desenvolvimento de jovens do 3° 

ano do Ensino Médio do sistema estadual de ensino 

para que prossigam os estudos e/ou ingressem no 

mercado de trabalho. 
 

1. Objetivos 
Inicialmente este projeto buscou contribuir com o 

aprimoramento das habilidades e competências nas 

áreas de História e Espanhol, por meio de oficinas 

interdisciplinares realizadas no campus da FEI 

atendendo às orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs). Além das aulas regulares, foram 

propostas também atividades complementares de caráter 

cultural, artístico e esportivo. Posteriormente, 

entretanto, o foco principal desta iniciação do Programa 

de Ações Sociais e de Extensão esteve relacionado aos 

esforços para ampliação e estruturação do Cursinho FEI. 
 

2. Introdução 
De agosto a dezembro de 2016 foram ministradas aulas 

semanais de História e Espanhol com foco na aplicação 

de seus conteúdos nos Vestibulares, e durante o 

seguimento das atividades o projeto passou por 

adaptações, sendo a principal delas a definição de um 

novo objetivo: estruturar e ampliar o Cursinho FEI. Para 

compreensão dos resultados obtidos com esta iniciação 

é necessário conhecer o início do projeto.   

O Cursinho FEI recebeu em 2015 a primeira turma de 

alunos para as oficinas interdisciplinares e a partir das 

atividades que foram desenvolvidas ao longo dos anos o 

projeto expandiu-se, incorporou em sua estrutura novas 

disciplinas, além de aumentar a carga horária e a 

quantidade de envolvidos na iniciativa. Neste sentido, 

iniciou-se alguns trabalhos que contribuíram para o 

crescimento sustentável do projeto. Foi realizado o 

mapeamento de Escolas Estaduais localizadas nas 

proximidades do campus para o estabelecimento de 

parceria e promoção do relacionamento entre as 

Instituições, criou-se um site com links para acessar os 

formulários de inscrição online “Seja um Monitor” e 

“Seja um Aluno”, a página no Facebook - instrumento 

essencial para comunicação direta com o público alvo e 

comunidade, além do e-mail, houve a estruturação de 

processos administrativos para gerenciar as informações 

e acompanhar os resultados. Tais esforços resultaram na 

organização de um processo seletivo no início de 2017, 

devido ao aumento significativo da demanda de 

estudantes do Ensino Médio, foram 132 estudantes 

inscritos de 10 escolas parceiras para 63 vagas. 
 

3. Metodologia 
Devido a mudança do objetivo no decorrer deste projeto 

a metodologia se desenvolveu em três aspectos: 

pesquisas para a construção do material didático e 

estruturação das aulas de História e Espanhol; 

elaboração de rotinas de gestão que auxiliaram na 

administração das atividades do projeto, tais como: a 

gestão do relacionamento com as escolas, com o Centro 

Universitário e seus departamentos, com alunos e 

professores e, por último, a aplicação de uma avaliação 

de reação a fim de verificar os impactos na formação 

acadêmica e pessoal que a experiência no projeto 

conferiu a cada um dos estudantes e identificar quais 

foram as percepções positivas e/ou negativas durante o 

período. A metodologia empregada nesta avaliação foi 

qualitativa, do tipo descritiva. 
 

4. Análise dos Resultados 
A avaliação de reação apontou que o Cursinho FEI 

excedeu as expectativas ou foi satisfatório para 89% dos 

alunos. Além das oficinas interdisciplinares, durante o 

primeiro semestre de 2017, os estudantes tiveram a 

oportunidade de participar de diversas iniciativas, 

assistiram a palestras de profissionais das áreas de 

Engenharia, Administração, Medicina Veterinária e 

Psicologia e a apresentações sobre os vestibulares e 

processos seletivos nas empresas, realizaram simulados, 

dinâmicas de grupo, participaram do FEI Portas 

Abertas, da Competição Soletrando e de uma Gincana 

Esportiva no Centro Universitário, estiveram no Escape 

60’, assistiram ao concerto de inverno da Temporada 

2017 da Orquestra Filarmônica Carlos Gomes de São 

Bernardo do Campo e no mês de férias escolares 

participaram de um curso sobre as ferramentas do 

Pacote Office e AutoCAD ministrados por alunos da 

FEI. 
 

5. Conclusões 
Por fim, os resultados finais demonstram que o projeto 

tem contribuído significativamente para o 

fortalecimento da vida em comunidade, pois as relações 

que foram estabelecidas durante o seu desenvolvimento 

favoreceram a criação de um espaço para encontro e 

diálogo.  
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