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RESUMO

O objetivo do Projeto Pré-UEMG é oferecer um pré-vestibular gratuito a jovens e adultos residentes no município de João Monlevade. A divulgação do projeto ocorreu nas escolas

públicas de ensino médio com a entrega de panfletos, palestra para a apresentação do mesmo, e pela Internet. Voltado, sobretudo para alunos de escola pública e com baixa

renda,, esse projeto prepara os alunos principalmente para o vestibular da UEMG e ENEM, através de aulas ministradas pelos próprios discentes da Faculdade de Engenharia de

João Monlevade. A seleção dos professores foi feita através de entrevistas, provas e análise do perfil dos interessados em ministrar as aulas. A seleção dos cinquenta alunos

participantes do projeto foi feita baseada nas especificações do PROCAN. O Projeto existe desde 2010 e alcança bons resultados uma vez que existe um acompanhamento pela

coordenação aos professores do projeto, reuniões frequentes e melhorias constantes no que se refere à didática e matérias a serem ensinadas. O conteúdo abordado nas aulas

segue o programa das provas gerais da UEMG com aulas expositivas, resolução de exercícios e aplicação de simulados para preparação dos alunos. A aplicação de simulados

também é uma forma de avaliar o desempenho dos alunos e dos professores e providenciar melhorias, quando necessário. Para aperfeiçoamento do Projeto, os professores são

incentivados a prepararem aulas dinâmicas, com a participação dos alunos, como nas oficinas de redação. Além disso, sempre que necessário, são realizadas aulas de campo e

laboratório para melhor absorção do conteúdo visto em sala de aula. Existe um controle rigoroso de presença, comportamento e pontualidade nas aulas a fim de não

comprometer a qualidade e credibilidade do Projeto
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