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ALTERNATIVA

O Pré-Universitário Popular Alternativa é um cursinho 
popular criado no ano 2000 e acolhido como projeto de 
extensão, com sua vinculação à Pró-Reitoria de Extensão 
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Sua 
criação partiu da iniciativa de universitários ligados ao 
movimento estudantil e oriundos do Centro de Ciências 
Rurais, que se inspiraram no Pré-Vestibular Desafio, da 
Universidade Federal de Pelotas. 

A proposta busca conciliar a Educação Popular (Paulo 
Freire) e a religação dos saberes na perspectiva da 
complexidade (Edgar Morin), com a preparação para o 
ingresso no Ensino Superior.



Coordenação e Apoio Institucional

Atualmente coordenam o projeto os seguintes educadores e educadoras:

Anderson Proença de Andrade: Graduado em Letras – Português e literaturas de 
língua portuguesa (UNIFRA). 

Eduardo Adirbal Rosa: Graduado em Filosofia - licenciatura (UFSM). Acadêmico de 
mestrado do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (UFSM).

Jéssica Coimbra Padilha: Graduada em Filosofia - licenciatura (UFSM). Acadêmica de 
mestrado do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (UFSM).

A Pró-Reitoria de Extensão, coordenada pela profª. Drª. Teresinha Heck Weiller, apoia
institucionalmente o Pré-Universitário Popular Alternativa.  Em termos políticos-
pedagógicos, o projeto é orientado pelo Prof. Dr. Ascísio dos Reis Pereira, e pela 
TAE Adriana Monfardini. 



O que motivou? 

A criação de um cursinho preparatório ao ingresso na 
universidade, de caráter popular, foi motivada pela 
ELITIZAÇÃO da UFSM, observada, sobretudo, na década 
de 1990, na qual a educação brasileira sofreu muitos 
cortes e houve uma proliferação de cursinhos pré-
vestibulares, sem os quais era quase impossível a 
aprovação no vestibular. Foi então neste contexto de 
DESIGUALDADE NO ACESSO ao ensino superior, em 
que as classes mais pobres não tinham condições de 
pagar por um curso preparatório para o vestibular e, 
portanto, não conseguiam acessar uma universidade 
pública, que nasceu o Alternativa! 



Primeiros anos

Os primeiros anos de atividades do Alternativa ocorreram de 
forma itinerante, passando por várias escolas de Santa 
Maria, uma vez que a UFSM não dispunha de espaço 
físico que acolhesse o projeto e não se tinha expectativa 
concreta de sua continuidade. 

A primeira escola utilizada, seja para os processos seletivos, 
seja para as aulas, foi o Instituto Estadual de Educação 
Olavo Bilac. Com o local definido, as aulas tiveram início. 
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Conquistas

Meia passagem
Desde setembro de 2005 os estudantes tem direito ao 

benefício.



Prédio de apoio

Nos primeiros anos de funcionamento do Pré-Universitário Popular 
Alternativa as aulas ocorreram em diversos lugares da cidade de 
Santa Maria e, por um curto período, até mesmo no município de São 
Pedro do Sul. O curso, portanto, funcionava de maneira itinerante, 
dependendo de instituições que cediam algumas de suas salas de 
aula para as atividades, tais como as escolas estaduais Olavo Bilac, 
Cilon Rosa, Augusto Ruschi, e Manoel Ribas. O curso também 
funcionou por um tempo no Serviço Social do Comércio (SESC).

Foi no ano de 2007 que o Alternativa teve definido um LOCAL FIXO
para funcionar, sendo este, o Prédio de Apoio da UFSM, localizado 
na Rua Floriano Peixoto, região central de Santa Maria, onde até hoje 
está instalado. 



Mais informações 

Site

www.ufsm.br/alternativa

Face

@PreUniversitarioPopularAlternativa









PRÁXIS

O Práxis Coletivo de Educação Popular é um projeto de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de 
Santa Maria ligado ao curso de História. Estudantes com 
graduação em andamento, já graduados, mestrandos e 
doutorandos de todas as áreas podem se juntar ao 
coletivo, que não é restrito a alunos da UFSM. 



O coletivo trabalha a ideia de que não são apenas os professores que 
levam o aluno à aprovação dos concursos, mas principalmente o 
próprio aluno que faz por merecer ser aprovado, dedicando-se para 
isso. As aulas não se resumem a decorar macetes ou utilizar formas 
lúdicas para deter um conhecimento provisório que objetiva apenas a 
aprovação. A proposta é fazer uma COGESTÃO: algo que não está
limitado a um grupo de professores que dá aula aos alunos, mas que 
é muito mais amplo.

O Práxis se propõe a pensar uma educação popular e formar 
educadores que acreditam nesse método. O projeto procura articular, 
através da prática da educação popular, a formação de educadores e 
a democratização do acesso à Educação Superior. Desse modo, se 
constituiu um pré-vestibular popular que funciona como um espaço de 
experimentação, discussão e pesquisa de metodologias de ensino 
alternativas.



A cada ano, 120 estudantes do ensino médio ingressam no 
Práxis como alunos, divididos em três turmas. Ao longo do 
ano, são chamados suplentes que ocupam a vaga de 
alunos que acabam desistindo. Desse modo, 
aproximadamente 200 alunos são atendidos pelo Práxis 
anualmente. 



Saiba mais

Blog

http://pontodevistapraxiano.blogspot.com.br/

Face

https://www.facebook.com/praxis.popular







Só isso?


