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1 INTRODUÇÃO

Esse relatório consiste em apresentar as atividades desenvolvidas
no período de 31 de agosto a 21 de setembro de 2015 no Projeto UFES na
Escola (PROUFES), sob a coordenação da servidora Cláudia Paiva Fernandes
de Souza e que continua em vigor até dezembro de 2017.
O PROUFES surgiu da iniciativa do Departamento de Apoio
Acadêmico (DAA) da Pró-Reitoria de Graduação da UFES (PROGRAD) em
proporcionar aos estudantes da terceira série do ensino médio e aos
profissionais da educação pública informação qualificada sobre os cursos
oferecidos na instituição e o sistema de reserva de vagas nos processos
seletivos da Universidade, uma vez que a Feira de Cursos não ocorreu este
ano de 2015. Numa parceria firmada com a Gerência de Ensino Médio da
Secretaria Estadual de Educação (SEDU) o Projeto foi levado às escolas.
A Lei Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, regulamentada pelo
Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, dispõe sobre o ingresso nas
universidades federais e nas instituições federais de ensino utilizando o
percentual de cinquenta por cento das vagas aos estudantes egressos das
redes públicas.
A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) por meio do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) instituiu a Resolução nº
35/2012, no dia 25 de outubro de 2012, para regulamentar o sistema de
reserva de vagas nos Processos Seletivos para ingresso nos cursos de
graduação. Assim, após a divulgação do resultado de cada processo seletivo a
PROAECI publica Editais que orientam a comprovação de renda para os
candidatos classificados na condição de optantes pelo sistema de reserva de
vagas, no perfil de até um e meio salários mínimos de renda familiar bruta
mensal per capita.
Cabe-nos destacar que a avaliação socioeconômica encontra-se
contemplada na Portaria Normativa N°18 do MEC, que dentre outras
providências discrimina os documentos mínimos recomendados na avaliação
socioeconômica, antes de realização da matrícula para o qual foi aprovado.

Fato pouco observado pelos candidatos ao se inscreverem nos processos
seletivos.

2 OBJETIVO

O projeto tem como foco desenvolver ações voltadas aos estudantes
do Ensino Médio do Estado do Espírito Santo, promovendo a divulgação e a
informação, sobre os cursos de graduação, o sistema de reserva de vagas no
PS/UFES, modalidades de ingresso, Programas e Projetos de Assistência
Estudantil para contribuir com a permanência nos cursos. O projeto também
tem o objetivo de colaborar com o estudante na escolha do curso superior e a
carreira que deseja seguir.
O público alvo do PROUFES foram os estudantes concluintes do
Ensino Médio que têm interesse em participar do sistema de reserva de vagas
no Processo Seletivo para ingresso nos cursos de graduação em 2016. As
atividades consistiram em seminários realizados nas escolas públicas de
ensino médio, ministrados pelos servidores do DAA/PROGRAD com a
colaboração do Departamento de Projetos e Assistência ao Estudante (DPAE)
da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (PROAECI), conforme um
calendário previamente construído com os envolvidos na ação.

3 AÇÕES

Doze Seminários presenciais foram realizados durante o período de
31 de agosto a 21 de setembro nas escolas constantes no Calendário
constante nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 do presente relatório, que foi definido em
acordo com a coordenação do Projeto, com a Gerência de Ensino Médio e com
os dirigentes das escolas, após reuniões e contatos telefônicos entre os
responsáveis de cada setor.
Participaram desse trabalho, além da coordenadora, os seguintes
servidores: Vanessa Oliveira de Azevedo Rocha, Eliane Alves Martins Lafetá e

Prof. Itamar Mendes da Silva, do DAA/PROGRAD/UFES; do servidor Eduardo
Ozório Nunes dos Santos, Diretor do DPAE/PROAECI; das Técnicas Sara
Freitas Menezes Salles e Vera Lúcia Lima de Jesus, da Gerência de Ensino
Médio da SEDU, sendo que em todos os deslocamentos foi disponibilizado um
veículo com motorista para condução da equipe às escolas.
Foi prevista a realização de uma Webconferência via hangout para
as escolas da rede pública estadual sobre os mesmos assuntos abordados nos
Seminários, que infelizmente não foi possível realizá-la em virtude de espaço
de agenda da rede do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Estado do Espírito Santo (Prodest). Ao todo 578 estudantes participaram dos
Seminários nas escolas.
3.1

REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO NAS ESCOLAS DA GRANDE VITÓRIA

SRE

ESCOLA

MUNICIPIO

EEEFM ELZA
LEMOS
ANDREATTA

Carapina

EEEM MAJOR
ALFREDO
PEDRO
RABAIOLI

EEEMTI SÃO
PEDRO –
ESCOLA VIVA
EEEFM VILA
NOVA DE
COLARES

EEEFM SILVIO
EGITO
SOBRINHO
EEEFM
AGENOR DE
Vila Velha SOUZA LÉ

Vitória

Serra

ENDEREÇO

DATA

Rua Amadeu
Muniz Correia,
Ilha das Caieiras
– Vitória - ES
Av. Dario
Lourenço de
Souza, 752,
Mario Cypreste
– Santo Antônio
– Vitória - ES
Av. Serafim
Derenzi, São
Pedro I – Vitória
Rua Alfredo
Galeno, Vila
Nova de Colares
– Serra – ES

31/08/2015
8h às 12h

Nº
PART.

57

01/09/2015
8h às 12h

25

09/09/2015
8h às 12h

23

17/09/2015
8h às 12h
42

Av. Principal,
18/09/2015
Solar de Anchieta
– Serra - ES

43

8h às 12h

Rua Alan Kardec 02/09/2015
– Divino Espírito 8h.às 12h.
Vila Velha Santo– Vila
Velha - ES

50

Cariacica

3.2

EEEM MÁRIO
GURGEL

Av. Marrocos, s/n 21/09/2015
– Jabaeté – Vila
Velha - ES
8h às 12h

EEEFM
THEODOMIRO
RIBEIRO
COELHO
EEEFM ANA
LOPES
BALESTRERO

Av. José, 533, 10/09/2015
Novo Horizonte
– Cariacica - ES 8h às 12h
Cariacica Av. Nossa
11/09/2015
Senhora da
Penha, Flexal – 8h às 12h
Cariacica - ES

52

53

55

SEMINÁRIO ENVOLVENDO ESCOLAS PRÓXIMAS AO CAMPUS DE
ALEGRE

SRE

ESCOLA
EEEFM
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EEEFM JOSÉ
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Guaçuí

EEEFM
SIRENA
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EEEFM
OSCAR DE
ALMEIDA
GAMA

MUNICIPIO

ENDEREÇO

DATA

ESCOLA
ANFITRIÃ
EEEFM
ARISTEU Rua Dr.
AGUIAR Wanderley, s/nº
- Centro –
Alegre - ES
14/09/2015
75

ALEGRE

13h às 17h
EEEFM
PROFESSOR
PEDRO
SIMÃO
EEEFM
PROFª. CÉLIA
TEIXEIRA DO
CARMO
EEEFM ANA
MONTEIRO
DE PAIVA

Nº
PART.

3.3 SEMINÁRIO ENVOLVENDO ESCOLAS PRÓXIMAS AO CAMPUS DE
SÃO MATEUS
SRE

ESCOLA

EEEM
CECILIANO
ABEL DE
ALMEIDA

São
Mateus

EEEFM
MARITA
MOTTA
SANTOS
EEEFM
SANTO
ANTÔNIO

MUNICIPIO

ENDEREÇO

ESCOLA Rua Humberto
ANFITRIÃ de Almeida
Francklin, 1,
EEEFM Universitário –
MARITA São Mateus –
MOTTA ES
SANTOS
São Mateus

DATA

Nº
PART.

16/09/2015
8h às 12h

103

EEEFM
WALLACE
CASTELLO
DUTRA

Durante o Seminário foi apresentado o vídeo institucional dos 60
anos da UFES, slides divulgando a universidade em números e os espaços
físicos disponíveis, slides com um passo-a-passo sobre a inscrição no
Processo Seletivo Vest UFES 2016, slides sobre informações de cada curso,
slides sobre o sistema de reserva de vagas e uma planilha com a simulação de
avaliação socioeconômica. Durante as apresentações, os estudantes puderam
intervir para tirar dúvidas sobre os assuntos abordados.
Algumas das escolas visitadas estão localizadas em bairros com alta
vulnerabilidade social e com episódios de violência no interior da escola e nas
redondezas. Em três delas a polícia militar foi acionada durante a realização
do Seminário: uma porque houve uma discussão na fila da merenda, outra
porque houve uma discussão entre uma funcionária e uma estudante na saída
e o terceiro caso devido ao roubo de um celular ocorrido durante o recreio por
um estudante surdo e deficiente mental.

4 Considerações Finais
A abrangência do Projeto só não pode ser maior devido às restrições
financeiras das instituições envolvidas, pois havia um interesse da universidade
levar o PROUFES para outras cidades, como Colatina e Cachoeiro de
Itapemirim. Considera-se, porém, que o projeto cumpriu seus objetivos,
especialmente o de ampliar a possibilidade de ingresso de estudantes de baixa
renda na universidade. Contabilizou-se 20 escolas públicas pertencentes a
rede estadual de ensino atendidas pelo programa, sendo várias destas escolas
localizadas em regiões de vulnerabilidade social.
A perspectiva de avaliar o programa e verificar sua eficácia inicial
nos faz prever como próxima etapa, no âmbito do DAA/PROGRAD, o
acompanhamento da participação dos estudantes das escolas envolvidas
mapeando neste segundo semestre de 2015 o movimento de inscrição no
Vest-Ufes decorrente das ações desenvolvidas e no ano de 2016 os candidatos
classificados, separados por escola.
Também as demandas das escolas poderão ser atendidas no
decorrer do ano. Assim, para além da atividade concentrada no período de
inscrição, o PROUFES continua suas atividades durante todo o ano letivo, com
a possibilidade dos dirigentes das escolas solicitarem um Seminário com
proposição de data, local e horário.
Entendemos que o exitoso processo indica necessidades e
possibilidades desta PROGRAD liderar em nível institucional a organização de
um Programa geral que inclua todas as ações de divulgação e esclarecimentos
acerca dos cursos de graduação da UFES. Esclarecemos que tal iniciativa visa
a promoção de sinergia de esforços hoje dispersos em várias ações de órgãos
variados, como por exemplo: UFES de Portas Abertas, Compartilhando
Saberes, Aulões para o ENEM, Observatório e Planetário de Vitória, Herbário
VIES, Museu do Corpo Humano, Museu de Rochas e Granitos, Galeria de Arte,
Rádio Universitária, TV Ufes.
Vitória, 28 de setembro de 2015.
Cláudia Paiva Fernandes de Souza
Coordenadora do Projeto UFES na Escola

