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Resumo: O projeto faz parte do “Cursinho FEI”, 

iniciativa que consiste em auxiliar alunos da rede 

pública de ensino a se preparar para exames de ingresso 
em cursos superiores. Além das aulas, são propostas 

também atividades extracurriculares e culturais, com o 

objetivo de ampliar os horizontes culturais dos alunos e 

reforçar sua autoconfiança. O trabalho desenvolvido 

neste projeto específico foi na área de Português.  

 

1. Introdução 
O projeto de Língua Portuguesa foi desenvolvido 

para ampliar os horizontes dos alunos, visando auxiliá-

los não só a resolver provas e vestibulares, mas também 

ajudá-los a transpor quaisquer barreiras encontradas ao 

longo de sua jornada como estudantes e cidadãos. 

No cotidiano, estes alunos podem passar por 

situações como, por exemplo, entrevistas de emprego, 

desafios de coesão oral e escrita (COE), apresentações 

de estudo, entre outras. 

Nas aulas, são abordados diversos assuntos: além 

dos temas especificamente gramaticas, buscamos 
principalmente desenvolver o senso crítico dos alunos 

por meio de debates e interpretação de textos. Trata-se 

de aspecto importante na sociedade atual, em que somos 

submetidos a uma “avalanche” de informações; por isso, 

cremos que os alunos devem ter capacidade de 

interpretar e julgar as informações recebidas, de forma a 

não serem influenciados.  

 

2. Metodologia  
As aulas de Português são semanais e têm duração 

de 100 minutos, sendo ministradas por dois monitores, 

estudantes da FEI. Os monitores são responsáveis pela 

preparação das aulas e do material a ser entregue aos 

alunos, além da correção dos exercícios, sendo 

supervisionados pelo orientador.  

A partir de nossa experiência como estudantes, 

tentamos estruturar o curso com a visão de que os 

alunos devem ser os protagonistas: o foco das atividades 
são eles e não o monitor que dá a aula.  

Devido à reduzida carga horária, o trabalho não 

pode ser focado apenas na fixação de regras 

gramaticais. Acreditamos na oralidade para alcançar 

nosso objetivo, pois para escrever bem, é necessário 

falar bem. Por isso, promovemos diversos debates em 

sala, para ajudar os alunos a aprender a falar em público 

e em seguida produzir redações. Na correção dos textos, 

buscamos identificar seus erros, mas também ajudar os 

estudantes a construir seu pensamento.  

A partir do momento que o aluno começa a debater 

e expor suas ideias sobre determinado assunto, ele 
começa a criar senso crítico. Quando ele se vê em um 

ambiente acolhedor, que lhe permite expressar com 

liberdade o que pensa, é possível orientá-los e corrigi-

los sem que eles se sintam desconfortáveis. Para isso é 

preciso de um trabalho continuo, que não pode ser 

exclusivamente feito dentro de sala.  

Procuramos aplicar o conteúdo de gramática às 

situações concretas da vida, para que o aluno consiga 

identificá-las e respeitá-las durante o processo de 

comunicação.  
 

3. Atividades desenvolvidas 
Tendo em vista o alto grau de evasão na turma de 

2016, neste ano foi elaborado um processo seletivo para 

os novos alunos, a fim de criar neles um sentimento de 

compromisso e empenho. O processo seletivo consistiu 
em uma redação sobre os motivos pelos quais os alunos 

queriam fazer frequentar o Cursinho.  

Para isto, buscamos um envolvimento com as 

escolas da região e seus coordenadores, a fim de 

divulgar a proposta. Recebemos a inscrição de cerca de 

150 alunos, de 7 escolas, dos quais foram aprovados 63. 

Fazer uma seleção com os candidatos ajudou a firmar 

um compromisso e em 2017 tem havido muito menos 

evasão de alunos.  

(1) 

Figura 1 – Comparação de frequência de alunos 

 

Foram realizadas também diversas atividades 

extraclasse. No 1º semestre de 2017, criamos uma 

competição de soletração, palestras com profissionais de 

diversas áreas e um passeio para assistir a um concerto. 

Para o segundo semestre estamos prevendo a promoção 
de um Sarau Literário e de uma Feira do Livro, para 

incentivar a leitura. Pode-se dizer que, além das aulas, o 

projeto procurou oferecer elementos extraclasse, para 

que sempre deixássemos os alunos entretidos e 

motivados com as possibilidades que uma faculdade 
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pode oferecer e também para ajudar a enriquecer a 

experiência dos alunos, mostrando que existem diversos 

métodos de aprendizado. 

 

(2) 

Figura 2 – Premiação da competição de soletração 

 
 

4. Resultados e dificuldades encontradas 
Temos consciência de que o trabalho está só no 

início, mas podemos ficar orgulhosos com os resultados 

já alcançados. Com a turma cheia, devido à maior 

participação dos alunos, enfrentamos o desafio diário 

que está entre a liberdade de os alunos se expressarem e 
a questão comportamental.  

O problema de fixação de assuntos abordados é 

outra dificuldade que tentamos contornar 

continuamente, tentando manter contato com os alunos 

virtualmente e reforçá-los a cada aula. 

Em todo caso, conseguimos incentivar os alunos a se 

inscreverem no ENEM e em diversos vestibulares, 

incluindo o da FEI.  

  

5. Próximas etapas 
Para dar continuidade ao trabalho, após a conclusão 

desta bolsa, estamos pleiteando sua renovação a fim de 

prosseguir no projeto.  

Para 2018, estão sendo planejadas diversas 

mudanças no Cursinho, ampliando o leque de 

disciplinas oferecidas e a carga horária de algumas 

delas.  

 

6. Conclusão 
Estamos satisfeitos com o desenvolvimento do 

projeto e acreditamos estar no caminho certo para que 

os objetivos sejam atingidos.  

O principal ganho até o momento foi do ponto de 

vista humano, uma vez que é gratificante poder ajudar 
os alunos a buscarem um sonho de entrar na 

universidade. Nesse projeto conheci outro ponto de 

vista, outras dificuldades que jovens encaram, enfim 

outra realidade e hoje vejo as coisas com muito mais 

maturidade. É muito bom saber que uma universidade 

com o nível de excelência como é a FEI se preocupa 

com a educação dos jovens da proximidade do campus e 

oferece esse projeto de forma gratuita para esses alunos. 
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