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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo possibilitar ao estudante, advindo do ensino público, a possibilidade de continuidade de seus estudos e formação profissional através do

Ensino Superior, sendo o Cursinho Social instrumento que auxilia na concretização deste objetivo, servindo também para conscientizar os estudantes da Unidade Frutal (que

ministram aulas no Cursinho) sobre a relevância do seu papel social e profissional junto à transformação social. O Projeto possibilitou identificar dificuldades enfrentadas pelos

alunos ingressantes no Cursinho, que passaram a ser orientados por profissional da Psicologia, facilitando não somente a construção do conhecimento pelos alunos, mas

tornando-os mais conhecedores sobre suas escolhas profissionais. O projeto é dividido em três etapas metodológicas: a primeira consiste na procura de voluntários que tenham

interesse em ministrar aulas no cursinho social ou exercer monitoria; a segunda etapa consiste na divulgação através de rádio, meios impressos e tecnológicos, para alcançar

maior número de alunos para o presente projeto; a última etapa consiste na inscrição e realização do cursinho social. O Cursinho Social funciona na Unidade Frutal desde 2010 e

tem aprovado vestibulandos não somente na UEMG, mas também em outras Instituições de Ensino Superior. “É importante sabermos que uma nação que investe na educação,

contribui ativamente no crescimento econômico e no desenvolvimento cultural da sociedade e do país.” (SALES, 2015). Espera-se que o Cursinho continue conseguindo suprir as

necessidades cognitivas dos alunos quanto ao Vestibular, garantindo êxito nas seleções prestadas em diversas Universidades. Pode-se valorar de forma positiva o Projeto tanto

pelas aprovações conquistadas pelos alunos do Cursinho quanto pela desenvoltura dos discentes participantes do projeto.
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