
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES ( PÔSTER )

NOME: FERNANDA ABREU GUALHANO

TÍTULO: INGRESSO DE JOVENS DA CAMADA POPULAR NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO

AUTORES: SONIA MARIA DE OLIVEIRA, FERNANDA ABREU GUALHANO, FERNANDA ABREU GUALHANO

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAEx

PALAVRA CHAVE: OFICINAS DE EXTENSÃO, CAMADA POPULAR, ENSINO SUPERIOR PÚBLICO

RESUMO

Este projeto abarca o trabalho “Extensão Universitária: Inserindo jovens da camada popular no Ensino Superior público”, com o objetivo de oportunizar alunos de escolas públicas

a ingressarem na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), campus Carangola. Esse sucede por meio de Oficinas de Extensão com diversas temáticas que são

recorrentes na prova do ENEM e no vestibular da UEMG. Em suma, busca-se associar ensino, pesquisa e extensão, assente-se nas concepções tratadas por (CARRANO, 2015)

e (FREIRE, 2006). Esse projeto é oferecido aos estudantes do Ensino Médio noturno da Escola Estadual “Emília Esteves Marques” e a Escola Estadual “João Belo de Oliveira”.

Para a composição de informações, foi executada, até então, duas (2) Oficinas de Extensão, a primeira com a temática Técnicas de Redação e no segundo momento a mesma

foi utilizada a pedidos dos alunos e com a observação da docente, a assiduidade dos discentes foi em média de vinte e quatro (24) alunos. Também houve uma palestra sobre

“Desafios do Ensino Superior para estudantes de escola pública”. Ademais, utiliza-se redes sociais como ferramenta de interação entre alunos e professores, como por exemplo:

o aplicativo WhatsApp, o qual torna-se mais um espaço participativo, através de conversas informais acerca de informações sobre vestibulares, ofertas de cursos e palestras. O

projeto ganha visibilidade a partir dos alunos que cursam o Ensino Médio em escola pública que propuseram a participar das Oficinas oferecidas. Outrossim, acredita-se também

que essas promoverão a divulgação dos cursos oferecidos pela UEMG – Unidade Carangola. 
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