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     COMUNICAÇÃO SOCIAL               CULTURA                                                x EDUCAÇÃO
     TECNOLOGIA E PRODUÇÃO         DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA            SAÚDE
     MEIO AMBIENTE                              TRABALHO

Período de execução do projeto: Início: março de 2007 Término: dez/2007

Número de bolsistas previsto  O projeto precisará de um bolsista

Público alvo:

 Candidatos, autodeclarados negros que concorrerão ao processo de vestibular 2007/01 e 
2007/02, pelo programa de cotas raciais; indígenas e trabalhadores do campo, oriundos dos 
assentamentos, que já concluíram o Ensino Médio.
Estagiários das áreas de Letras, Biologia e História, professores da rede de educação básica 
associados ao NEED e professores pesquisadores ligados ao NEED. 

Resumo do projeto:
A continuidade  do  projeto  justifica-se  por  oportunizar  a  grupos  minoritários,  que 
concorrerão ao processo seletivo de vestibular 2007/02 e 2008/01 que já concluíram o 
Ensino Médio a oportunidade de participar de um curso pré-vestibular que objetiva a dar 
condições de  concorrer uma vaga no  ensino  superior.  O  objetivo  é  contribuir  para 
ampliar as condições de acesso de negros, indígenas e assentados às vagas ofertadas por 
instituições públicas de ensino superior,  em particular a UNEMAT  proporcionar aos 
estagiários das licenciaturas da UNEMAT-Campus de Tangará da Serra - o alargamento 
de suas experiências profissionais. O projeto propõe a criação de dois módulos de curso 
preparatório para o vestibular e contemplará os conteúdos constantes no programa de 
disciplinas apresentado pelo manual do candidato UNEMAT.

Palavras-chave (três): Pré-vestibular, grupos minoritários, inclusão.

Introdução:

O  acesso  às  instituições  brasileiras  de  ensino  superior  gratuito  pressupõe  a 

aprovação em um concurso vestibular aberto a candidatos que tenham concluído cursos 

médios  ou  equivalentes.  Tratando-se  de  um  processo  de  seleção,  tem-se  claro  a 

disparidade na relação candidato/vaga. E talvez não tão explícita esteja a desigualdade 

nas condições de concorrência. O caráter heterogêneo que marca o público concorrente 

decorre de fatores sócio-educacionais, culturais e étnicos. 

É  nesse  contexto  que  se  pensa  o  plano  “Curso  pré-vestibular  UNE-todos”. 

Acredita-se que  o  ideal  de  democratização do  ensino não acontece na  universidade 

pública  se  não  houver programas e/ou projetos  que  envolvam a  sociedade em sua 
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multiplicidade cultural e étnica. E antes da permanência do pesquisador na universidade, 

há de se ter em vista o ingresso do estudante ao universo da pesquisa. 

Desse modo, o  projeto  se  propõe a  oferecer a  alunos autodeclarados negros, 

indígenas ou trabalhadores do campo oriundos de assentamentos, curso preparatório para 

o  vestibular,  organizado em dois  módulos semestrais, em que se aborde o conteúdo 

constante no “Programa das Disciplinas”, constante nos manuais do candidato divulgado 

pela UNEMAT. 

O nome UNE-todos é pretensioso: busca integrar a universidade – UNEMAT –  e  grupo 

minoritário da sociedade - negros, indígenas e assentados. Por seu lado, a universidade 

disponibilizará universitários estagiários das áreas de Letras, Biologia e História que 

desenvolverão planos de aula em consonância com o programa das disciplinas. Além 

deles, atuarão no projeto professores da rede de educação básica associados ao NEED – 

Núcleo de Estudos de Educação e Diversidade em um trabalho voluntário. Tanto os 

profissionais em formação quanto os professores pesquisadores ligados ao NEED estarão 

alargando sua experiência profissional. O público-alvo, por seu turno, estará tendo a 

oportunidade de se reintegrar ao ensino sistematizado, preparando-se teoricamente para 

as provas do concurso vestibular. Entende-se, a partir disso, o “UNE-todos”: é a 

universidade expandindo seu espaço de atuação, crescendo e fazendo outros grupos, 

ainda alheios a ela, também crescerem.

Vale ressaltar que o projeto “UNE-todos” já sendo executado por três edições, sendo que 

na primeira edição não houve levantamento dos concluintes que foram selecionados para 

o vestibular, o segundo houve uma aprovação de 67% e no terceiro 16 % .

A primeira edição teve como coordenador a professora Neuza Angelloni, e na seqüência 

a professora Neila Salete Gheller Froehlich e por último a professora Ivanete Inês 

Parzianello Carvalho. Reapresenta-se agora este projeto para novas edições.

Justificativa:

Essa proposta de continuidade do projeto reafirma as crenças nos espaços da educação 

escolar como especialmente privilegiados para propiciar e fortalecer mudanças culturais. 

O lugar em que vivemos, as lutas dos povos indígenas, a exclusão gerada pela 

concentração de terras e os movimentos sociais no campo a invisibilidade e o silêncio 

dos afro-descendentes  que não se  vêem representados na escola revelam os limites de 

um projeto  de educação escolar descolado da realidade, mas  também mostram as 

possibilidades da construção de um outro modelo marcado pela busca de uma ação 
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transformadora e comprometida com  os interesses dos  grupos que historicamente vêm 

sendo excluídos  dos espaços  da educação  oficial. 

Objetivos gerais e específicos:

Gerais

Contribuir para ampliar as condições de acesso de negros, indígenas e assentados às 

vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior, em particular a UNEMAT.

Proporcionar aos estagiários das licenciaturas da UNEMAT – Campus de Tangará da 

Serra – o alargamento de suas experiências profissionais. 

Específicos

• Apoiar  estudantes  das  classes  trabalhadoras  em  atividades  didáticas  que  os 

instrumentalizem  para  a  participação  em  processos  seletivos,  especialmente 

vestibular da UNEMAT.  

• Viabilizar condições reais de trabalho prático aos estagiários dos cursos de Letras, 

História e Biologia, favorecendo o alargamento de conhecimento.

• Ampliar no interior da UNEMAT, Campus de Tangará da Serra, a discussão sobre 

atividades que tenham caráter de inclusão social  a partir de uma perspectiva que 

valorize a diversidade cultural.

Fundamentação teórica:

A proposta  deste projeto se fundamenta em três princípios  fundamentais:

1. Valorização do conhecimento acumulado e sistematizado fora dos espaços 

da educação escolar: O modelo de educação organizado e financiado pelo estado, não 

privilegia a tolerância, desprestigia o conhecimento acumulado e sistematizado fora do 

modelo imposto pelo ocidente e nega o diálogo.  Ao colar a discussão teórica com as 

histórias reais de homens e  mulheres excluídos,  ao dar  visibilidade e  voz a   quem 

historicamente se negou  também a vez  se estabelecem as condições inicias para  o 

surgimento de um modelo de educação superior que se constitua como um espaço para o 

encontro de conhecimentos, culturas e saberes e contribua na formação de estudantes 

comprometidos com a pesquisa de métodos e conteúdos que respeitem e valorizem a 
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diversidade  sociocultural,  econômica  que  valorizem  seus  próprios  saberes  e 

conhecimentos e descubram possibilidades reais de utilizá-los em processos seletivos 

como os vestibulares.

2. Instrumentalização para conhecimentos técnicos e científicos valorizados 

em  processos seletivos: Na  região  é  recorrente entre  os  filhos  de  trabalhadores a 

compreensão de que os maiores obstáculos ao ensino superior estão nas questões de 

matemática, química, física e biologia dos vestibulares.  Por outro lado os avaliadores e 

coordenadores  insistem  nas  reclamações  sobre  as  condições  de  compreensão, 

interpretação e  elaboração de textos.  Nessa perspectiva o projeto prevê um enfoque 

maior nas atividades relacionadas as disciplinas acima expostas e um programa de leitura 

coordenado  com  vistas  a  atender  as  necessidades  específicas  de  compreensão e 

interpretação de textos. 

3.Valorização da Diversidade Cultural e  Étnica: É possível afirmar que a 

educação escolar em Mato Grosso tal como acontece no restante do Brasil, se caracteriza 

por um descompasso muito grande entre os discursos afirmadores da diversidade étnica e 

cultural e a definição de políticas públicas adequadas. Pesquisas recentes mostram uma 

grande inadequação da escola para lidar com as diferenças. Não temos desenvolvido uma 

mentalidade que  permita a  escola  instrumentalizar-se  para  uma ação  em contextos 

interculturais. Aprender a viver em contextos interculturais não é tarefa específica das 

minorias étnicas, mas ao afirmarem sua disposição para construir relações de justiça, 

equidade e  respeito  a  diversidade nos  espaços da  educação escolar,  os  estudantes 

indígenas, negros e de grupos minoritários deste tempo também abrirão as portas para as 

novas  perspectivas  e  novas  possibilidades  de  atuação  da  universidade. Embora 

reconhecendo os limites desta opção, nesta proposta as ciências sociais se apresentam 

como espaço privilegiado para a discussão destas temáticas. 

Metodologia e estratégia de ação:

O projeto se propõe à criação de dois módulos semestrais de curso preparatório para o 

vestibular destinado a autodeclarados negros, indígenas e assentados que já concluíram o 

Ensino Médio. O curso contemplará os conteúdos constantes no programa de disciplinas 

apresentado pelo manual do candidato UNEMAT conforme anexo e será ministrado por 

estagiários das licenciaturas do campus de Tangará da Serra e professores pesquisadores 

associados ao NEED que atuarão voluntariamente. 
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As  turmas  serão  compostas por  cinqüenta alunos,  abarcando autodeclarados 

negros, indígenas e assentados. Havendo mais procura que oferta de vagas, o responsável 

pelo projeto coordenará um processo seletivo, visando a um recorte sócio-econômico dos 

interessados.

 As aulas não terão o formato regular de encontros diários, mas acontecerão a 

partir de planejamento, dividindo as cento e vinte horas semestrais propostas em dois ou 

três encontros semanais que terão como espaço físico a sede do campus. As aulas de 

línguas -  Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola - serão ministradas no 

CELTS – Centro de Ensino de Línguas de Tangará da Serra. Serão organizados também 

encontros de Literatura, do  qual  poderão eventualmente participar,  sem ônus para o 

projeto,   professores de Literatura Brasileira e  Portuguesa do campus da UNEMAT, 

privilegiando o estudo e a análise das obras solicitadas no manual do candidato. As 

atividades na área de ciências sociais  privilegiarão atividades de campo como visitas aos 

centros históricos de Cuiabá e Vila Bela,as aldeias e aos  assentamentos, bem como, 

palestras, sessões de vídeos e seminários.

 O material a ser trabalhado com os alunos será organizado pelo estagiário e/ou 

professor responsável pelo conteúdo e deverá dar prioridade a exercícios de aplicação. 

Poder-se-á, assim, elaborar uma matriz que será fotocopiada por conta do projeto. 

Cada módulo deverá oferecer um simulado que abranja todas as disciplinas do 

programa, inclusive uma proposta de produção de texto que deverá ser corrigida pelos 

professores de Língua Portuguesa, estagiários ou não, atuantes no programa. 

Atividades:

Duas edições de 120 horas cada uma de curso preparatório para o vestibular, a serem 
realizadas em dois períodos: uma, de março a junho de 2007 e outra, de agosto a 
novembro de 2007.
 

Resultados esperados:

O curso pré-vestibular UNE-todos espera envolver alunos e profissionais da educação em 

um trabalho integrado de construção de conhecimento, alargando a experiência docente e 

atenuando desigualdades sociais nas condições de concorrência à vaga na universidade 

pública.  
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Cronograma das atividades:

O projeto será dividido em duas etapas. A primeira terá início em março de 2007 e 

término julho de 2007; a segunda terá início em agosto de 2007 e término em dezembro 

de 2007. A primeira semana de cada módulo será destinada a matrículas e, se necessário, 

entrevistas com os alunos. Além disso, deverão acontecer, ainda na primeira semana, 

reuniões com o grupo de profissionais docentes envolvido. As cento e vinte horas de aula 

serão, então, distribuídas no período definido para cada módulo, sendo que no final de 

cada um deverá acontecer um simulado de vestibular. Quanto à divulgação da proposta 

para o público-alvo só será possível se e quando da sua aprovação.  

Nº. Atividades Duração em 
meses

Data de início Data de término 

1 Inscrição e seleção dos 
cursistas

um Março/2007 Março/2007

2 Elaboração de material 
didático pedagógico

um Março/2007 Março/2007

3 Aulas e simulado quatro Março/2007 Junho/2007
4 Avaliação e relatórios um Julho/2007 Julho/2007
5 Inscrição e seleção dos 

cursistas
um agosto/2007 agosto/2007

6 Elaboração de material 
didático pedagógico

um agosto/2007 agosto/2007

7 Aulas e simulado quatro Agosto/2007 Novembro/2007
8 Avaliação e relatórios um Dezembro/2007 Dezembro/2007
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Orçamento 

Quadro 01 – Despesas de custeio  
Ord Descrição da despesa Quantidade Custo Unitário Custo total 
1 Pessoa Física 
1.1
1.2

Sub-total 

2 Pessoa jurídica  
2.1
2.2

Sub-total 

3 Diárias 
3.1
3.2

Sub-total

4 Passagens 
4.1
4.2

Sub-total 

5 Material de consumo 
5.1 Cartuchos tinta colorida 02 80,00 160,00
5.2 Cartuchos tinta preto 02 80,00 160,00
5.3 Fotocópias 23 970 0,10 2.397,00
5.4 Papel sulfite 6 resmas 16,00 96,00
5.5 Giz 10 caixas 1,30 13,00
5.6 Transparência 100 1,50 150,00
5.7 disquete 2 caixas 12,00 24,00

Sub-total 3.000,00

Total 3.000,00
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Quadro 02: Despesas de capital  

Ord Material Permanente Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total 

Quadro 03: Despesas de custeio (recursos vinculados à folha de pagamento)

Ord Salários e encargos Quantidade Custo Unitário Custo Total
1 Professores 
1.1 Marinez Cargnin Stieler 01 666,23 6.662,30
1.2
1.3

Sub-total 6.662,30

2 Técnicos administrativos 
2.1
2.2
2.3

Sub-total 

3. Bolsistas 
3.1 A contratar 01 350,00 3.500,00
3.2

Sub-total 3.500,00
Total 10.162,30

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS E ORIGEM DOS RECURSOS

Ord Despesas Origem dos 
recursos 

Custo total 

1 Despesas de custeio 3.000,00
2 Despesas de capital 
3 Despesas de custeio (folha de 

pagamento)
10.162,30

Total geral – somatória dos quadros 
1+2+3

13.162,30
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