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RESUMO  
 
O presente projeto de extensão pretende promover um curso preparatório para o 
ENEM, direcionado para a comunidade da cidade de Sorriso e para os alunos e 
egressos do IFMT, campus Sorriso. Verificamos a existência de uma demanda por 
cursos que abordem temas relacionados às áreas de Linguagens, Matemática e suas 
tecnologias, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Redação, a fim de preparar 
o público jovem e egressos do ensino médio para a prova do ENEM. Evidenciou-se, 
também, a necessidade da criação de um espaço estruturado para o ensino e a 
aprendizagem, voltado para fins específicos; a importância da produção de materiais 
didáticos direcionados para o ENEM; a emergência da criação de um cursinho desta 
natureza, que atenda a um público relativamente desprovido de recursos financeiros 
e que venha suprir a ausência de cursinhos na cidade. Desse modo, a execução deste 
Projeto surge como uma possibilidade de fomento para a formação do cursinho 
preparatório para o ENEM do IFMT, quiçá de maneira permanente, que oportunizará 
o aporte de recursos institucionais que contribuirão para a melhor execução de cursos 
de extensão neste instituto. O projeto pretende ainda criar condições para o 
desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares e reflexivos, estabelecer a relação 
entre ensino/pesquisa e extensão e estreitar laços entre a instituição e a comunidade 
circundante. Assim, será desenvolvido a partir das seguintes ações: adquirir/produzir 
materiais didático-pedagógicos das áreas abordadas no ENEM; organizar um espaço 
específico para a execução das aulas do curso preparatório; favorecer pesquisas 
aplicadas sobre metodologias de ensino-aprendizagem das diversas áreas envolvidas 
no projeto; promover a integração e socialização da escola/comunidade; acompanhar 
e avaliar o desenvolvimento do curso e seu alcance quantitativo e qualitativo, visando 
o atendimento satisfatório no que se refere à articulação entre Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 
Palavras-chave: Enem. Preparatório. Alunos egressos. Comunidade. 
 

1. Introdução 

 

A proposta do presente projeto de extensão justifica-se pela demanda 

observada na comunidade de Sorriso. Considerando a existência de diversas 

instituições de ensino superior, na cidade de Sorriso e nas cidades vizinhas, bem 

como a oferta de cursos superiores no próprio IFMT – Sorriso, percebemos, a partir 

da quase ausência de cursos preparatórios para o exame nacional do ensino médio 

que atendam à comunidade mais necessitada da cidade, a demanda que justifica a 

existência e a necessidade deste projeto.  

A destinação de um espaço próprio para o ensino-aprendizagem voltado para 

o ENEM se faz necessária por diversas razões, entre elas:  

1- a ausência de uma instituição que oferte este serviço gratuito à comunidade de 

Sorriso e à comunidade egressa do IFMT; 
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2- A importância de se estabelecer uma relação mais estreita com a comunidade na 

qual o IFMT está inserido, dando visibilidade aos demais cursos ofertados pela 

instituição para a sociedade;  

3- A necessidade de relacionar os saberes acadêmicos gerados na instituição aos 

saberes empíricos da sociedade, visando ao bem estar e ao desenvolvimento social.  

Outrossim, a execução deste projeto visa contribuir para que a oferta do curso 

preparatório para o ENEM aconteça de modo regular e torne-se uma ação contínua 

da política institucional do IFMT. 

Não menos importantes são as estatísticas que nos informam acerca da 

situação da comunidade sorrisiense, no que concerne à educação superior. Segundo 

dados do IBGE, em 2015, apenas 545 pessoas estavam matriculadas no Ensino 

Superior na cidade4.  

Gráfico 

1: número de matriculados em diferentes níveis de ensino na cidade de Sorriso 

Um quantitativo bastante reduzido se considerarmos a população da cidade no 

último censo.   

O município tinha 66521 habitantes no último Censo. Isso coloca o 
município na posição 7 dentre 141 do mesmo estado. Em comparação 
com outros municípios do Brasil, fica na posição 441 dentre 5570. Sua 
densidade demográfica é de 7.13 habitantes por kilometro (sic) 
quadrado, colocando-o na posição 21 de 141 do mesmo estado. 
Quando comparado com outros municípios no Brasil, fica na posição 

4682 de 5570. (IBGE) 5.  
 

                                                           
4 Observe gráfico 1 (fonte: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/mt/sorriso/panorama)  
5 Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/mt/sorriso/panorama 

https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/mt/sorriso/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/mt/sorriso/panorama
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Destarte, a própria demanda justifica a necessidade de execução deste projeto, 

além do compromisso que a escola tem com a comunidade local. É nosso dever 

promover a cidadania e o desenvolvimento social, atendendo às demandas da 

comunidade-escola que configura o contexto de ação da nossa instituição. Segundo 

Silva (1996), a intenção desta Educação Comunitária deve ser a transformação do 

contexto escolar na direção da democratização do espaço e das relações, da 

participação de todos os envolvidos, da melhoria da qualidade da educação. 

Oportunizar o acesso ao ensino superior, complementando a formação do cidadão é 

uma ação de educação comunitária. 

 

2. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo geral 

 

Propiciar a institucionalização de um Curso Preparatório para o ENEM – 

Campus Sorriso, criando as condições necessárias para promover e fortalecer a oferta 

de cursos de extensão desta natureza, visando o atendimento tanto da comunidade 

interna (alunos do 3º ano) quanto da externa (comunidade e alunos egressos), e 

trabalhar como um facilitador a fim de oportunizar à comunidade de Sorriso o ingresso 

no Ensino Superior. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 Institucionalizar e consolidar um Curso Preparatório para o ENEM no IFMT 

Campus Sorriso; 

 Incentivar pesquisas aplicadas ao ensino-aprendizagem a fim de agir como um 

facilitador na relação aluno/Universidade. 

 Oferecer aos alunos voluntários participantes do projeto o desenvolvimento da 

prática investigativa, imprimindo na identidade do aluno uma noção 

questionadora, ampliação da visão de mundo, implementação da formação em 

uma perspectiva humana e integral; 

 

 Contribuir para o desenvolvimento do bem estar do cidadão e da comunidade, 

constituindo um vínculo que estabeleça troca de saberes, conhecimentos e 

experiências para a constante avaliação do ensino e da pesquisa;  
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 Buscar interação entre o IFMT e a comunidade por meio da participação dos 

servidores e discentes nas ações institucionais;  

 Integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, seus 

interesses e necessidades, estabelecendo mecanismos que inter-relacionem o 

saber acadêmico e o saber popular;  

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A relação entre a escola e a comunidade tem se tornado cada vez mais estreita. 

Devido ao desenvolvimento da pesquisa e da extensão, a escola tem participado de 

maneira mais efetiva da construção social. Contudo, ainda há muito a ser feito. É 

urgente a necessidade de participação no cotidiano social da comunidade em que a 

escola está inserida. A comunidade é a razão da existência da escola pública. É ela 

quem financia, quem compõe o alunado, é nela que vivem os pais dos nossos alunos, 

é, portanto, a essa comunidade que devemos o retorno das produções intelectuais 

desenvolvidas na nossa escola.  Sobre o papel da escola, alinhamos nossa opinião a 

Gramsci, quando afirma que: 

A escola unitária ou de formação humanista [...] ou de cultura geral 
deveria se propor a tarefa de inserir os jovens na atividade social, 
depois de tê-los levado a um certo grau de maturidade e capacidade, 
à criação intelectual e prática e a uma certa autonomia na orientação 
e na iniciativa. (2000, p. 36). 
 

Acreditamos que podemos unir forças para construir uma realidade melhor para 

os jovens/adultos que compõem a nossa comunidade-escola. Assim, entendemos 

como fulcral a participação da escola no desenvolvimento social. 

A comunidade-escola não pode ficar reduzida a uma instituição 
reprodutora de conhecimentos e capacidades. Deve ser entendida 
como um lugar em que são trabalhados modelos culturais, valores, 
normas e formas de conviver e de relacionar-se. É um lugar no qual 
convivem gerações diversas, em que encontramos continuidade de 
tradições e culturas, mas também é um espaço para mudança. A 
comunidade-escola e a comunidade local devem ser entendidas, 
acreditamos, como âmbitos de interdependência e de influência 
recíprocas, pois (...)indivíduos, grupos e redes presentes na escola 
também estarão presentes na comunidade local, e uma não pode ser 
entendida sem a outra. (SUBIRATS, 2003, p.76) 
 

Para tanto, consideramos que a ferramenta adequada é a extensão. Segundo 

o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2014-2018) do IFMT: 

A extensão compreende um processo educativo, cultural e científico, 
sendo desenvolvida de modo articulado ao ensino e à pesquisa de 
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forma indissociável, ampliando a relação transformadora entre a 
instituição de ensino e os diversos segmentos sociais, promovendo o 
desenvolvimento local, regional e nacional, socialização da cultura e 
do conhecimento técnico científico (IFMT, 2014, p. 110). 
 

 Acredita-se que o ensino, a pesquisa e a extensão estejam diretamente 

articulados na execução deste projeto, pois cursos preparatórios caracterizam 

atividades de ensino, o público atendido estende-se à comunidade externa e a 

pesquisa será indispensável para o sucesso do projeto por meio da investigação de 

metodologias de ensino-aprendizagem, do levantamento e elaboração de materiais 

didáticos-pedagógicos, para as intervenções pedagógicas interdisciplinares, bem 

como para o acompanhamento e avaliação dos resultados e impactos esperados. 

Assim, será possível estabelecer a indissociabilidade do tripé ensino-pesquisa-

extensão.  

 Outrossim, a relação existente entre os três eixos de aprendizagem (ensino, 

pesquisa e extensão) tem como finalidade a promoção de mudanças profundas na 

sociedade, uma vez que esse tripé estende as atividades desenvolvidas na escola até 

a comunidade, proporcionando à escola a oportunidade de cumprir um de seus papeis 

fundamentais: estar a serviço da comunidade em que está inserida. A criação de um 

curso preparatório para o ENEM, por sua vez, pode ser considerado como um 

instrumento que oferece o “link” entre a comunidade, o saber científico e a escola.  

Um projeto que tem por objetivo construir junto à comunidade uma ferramenta 

que oportuniza o ingresso no ensino superior, tendo como protagonistas do processo 

de ensino/aprendizagem os alunos voluntários e os professores que ministrarão aulas 

para essa comunidade; um projeto que pretende partir da investigação científica para 

a atuação empírica em um grupo social (no caso, a comunidade de Sorriso) e que 

considera a formação como um processo integral se coloca, de maneira inevitável, no 

foco da tríade pesquisa/ensino/extensão. É um projeto educativo, cultural, científico e 

político que promove uma interação transformadora entre a escola e sociedade. O 

tripé (ensino/pesquisa/extensão), por sua vez, é um processo indissociável nos 

diferentes níveis de ensino. No ensino superior, a tríade é bastante consolidada: 

 
O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão reflete um 

conceito de qualidade do trabalho acadêmico que favorece a aproximação 

entre universidade e sociedade, a auto-reflexão (sic) crítica, a emancipação 

teórica e prática dos estudantes e o significado social do trabalho acadêmico. 
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A concretização deste princípio supõe a realização de projetos coletivos de 

trabalho que se referenciem na avaliação institucional, no planejamento das 

ações institucionais e na avaliação que leve em conta o interesse da maioria 

da sociedade (ANDES, 2003: p.30). 

 
Os Institutos Federais vêm caminhando com sucesso para a consolidação de suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão e o presente projeto pretende ser mais um 

instrumento a corroborar esta perspectiva.  

A oferta de um curso preparatório para o exame nacional do ensino médio 

configura-se como um processo educativo e cultural articulado com o ensino e a 

pesquisa, visando alcançar diferentes segmentos sociais, como a comunidade 

egressa do IFMT, o público jovem oriundo de outras escola, estudantes do último ano 

do Ensino médio e adultos já afastados das instituições de ensino, que vivem na área 

de abrangência do Campus Sorriso. Desse modo, espera-se aproximar esses públicos 

com a instituição e promover o desenvolvimento social por meio da troca de 

conhecimentos, de ações interdisciplinares com fins específicos e a socialização de 

diferentes realidades, atendendo assim às demandas da sociedade. 

 Logo, este projeto vai ao encontro das políticas de extensão expressas no PDI 

em vigor ao contemplar a integração Instituto-Comunidade e compreender o 

desenvolvimento de “Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC: ação 

pedagógica de caráter teórico e prático de oferta de cursos de programas especiais 

que objetiva a formação e a capacitação técnica” (IFMT, 2014, p. 113).  

   

4. METODOLOGIA E AVALIAÇÃO 

 

 Visando a consolidação do Curso preparatório para o ENEM no Campus 

Sorriso, a execução deste projeto beneficiará a comunidade local. As aulas serão 

realizadas de forma presencial, com encontros semanais aos sábados pela manhã e, 

em dois momentos, com realização de simulados à tarde, nas dependências do IFMT 

– Campus Sorriso.  

Para a execução deste projeto, o mesmo contará com uma equipe formada 

pelo corpo docente do IFMT (professores do tronco comum6 os quais ministram as 

                                                           
6 Português, Matemática, História, Geografia, Física, Química, Filosofia, Sociologia, Inglês/Espanhol, Educação 

Física. 
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disciplinas que integram as áreas abordadas no exame nacional do ensino médio 

(ENEM): Linguagens, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas, Ciências da 

Natureza e Redação), a equipe pedagógica do campus, um(a) aluno(a) voluntário(a). 

 O público-alvo do curso de extensão preparatório são os estudantes do 3º ano 

do ensino médio e funcionários do campus, estudantes de outras escolas, alunos 

egressos do instituto e a comunidade-escola na qual está inserido o IFMT. Os critérios 

para inscrição e matrícula nos cursos serão estabelecidos via Edital, publicado pelo 

Campus e amplamente divulgado.  

 Metodologicamente, o projeto será desenvolvido a partir das seguintes etapas: 

 Viabilização junto a Direção Geral do Campus da criação de um espaço 

reservado para o curso preparatório com uma estrutura mínima necessária para 

uso da equipe, recepção do público atendido e guarda de materiais; 

 Estabelecimento de parcerias com outros setores da comunidade caso haja 

necessidade; 

 Divulgação do curso e publicação de edital para inscrição e matrícula; 

 Elaboração do calendário de aulas; 

 Orientação do estudante voluntário e elaboração do seu Plano de trabalho, 

explicitando as suas atribuições; 

 Aquisição de materiais de custeio para a execução do curso preparatório;  

 Levantamento de materiais didático-pedagógicos que venham a contribuir para 

a execução do curso; 

 Elaboração de materiais didáticos, apostilas, exercícios; 

 Execução das aulas e simulados; 

 Avaliação do projeto; 

 Correção das provas do ENEM; 

 Produção de trabalhos científicos pelos professores e aluno voluntário, a partir 

de pesquisa realizada sobre as ações e resultados do projeto, e divulgação em 

eventos como a Jornada Científica e WorkIF; 

 Avaliação dos resultados dos alunos; 

 Elaboração de relatórios mensais e final e prestação de contas dos materiais 

de custeio adquiridos. 
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Em relação à avaliação, a mesma acontecerá de forma contínua durante 

todo o processo de execução do projeto por meio de observações e, ao final do 

curso, mediante aplicação de questionários, tanto para os estudantes envolvidos 

quanto para a equipe executora (avaliação qualitativa). Com base na avaliação, 

espera-se identificar e buscar estratégias para sanar possíveis dificuldades no 

cumprimento dos objetivos do projeto.  

Os impactos resultantes por meio da oferta dos cursos de idiomas também 

serão objeto de avaliação visando diagnosticar quantitativa e qualitativamente o 

índice de aprovação no exame nacional do ensino médio (ENEM), além de 

identificar outras possíveis demandas de oferta de cursos. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Com a execução deste projeto de extensão, espera-se que sejam alcançados 

alguns resultados, entre eles, o de contribuir para a consolidação de um curso 

permanente preparatório para o ENEM (Pré-ENEM) no IFMT – Campus Sorriso. Um 

curso dessa natureza poderá trazer impactos significativos, tanto para a comunidade 

interna quanto para a sociedade circunvizinha do Campus. Desse modo, espera-se 

com este projeto impactar positivamente o aumento do índice de aprovação do nosso 

público-alvo nas instituições de ensino superior que ofertam vagas por meio do SISU, 

via ENEM. 

A partir da implantação do curso preparatório no instituto, pretendemos divulgar os 

trabalhos de extensão, de pesquisa e de ensino desenvolvidos no campus, promover 

mudanças sociais na comunidade que acolhe o nosso instituto e otimizar o acesso ao 

ensino superior por meio de um curso preparatório de qualidade. Desse modo, além 

do desenvolvimento cidadão, estaremos contribuindo diretamente para inserir jovens 

no mercado de trabalho, bem como para melhorar as condições de muitos 

trabalhadores por meio da progressão por qualificação, a partir do momento que têm 

acesso ao ensino superior, tornando-lhes agentes de ações sociais que modificam a 

realidade. Na visão de Amartya Sen (2000): 

Sobre o desenvolvimento como liberdade, dar oportunidade para que as 

pessoas ampliem seus conhecimentos em línguas, matemática, etc. faz parte 

das liberdades instrumentais que ampliam as liberdades substantivas que 
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promovem a capacidade de agente das pessoas e as fazem transformar sua 

realidade. 

 É fato que nos últimos anos, o acesso ao ensino superior cresceu bastante, e que 

não vivemos hoje uma realidade de total falta de acesso com outrora, contudo, as 

dificuldades ainda são imensas e precisamos fazer a nossa parte a fim de contribuir 

para a transformação social. Como ação social imediata, que envolva o nosso público-

alvo, recolheremos de cada aluno, uma vez por mês, um kg de alimentos não 

perecíveis que serão entregues em instituições de caridade.   

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO/PLANO DE TRABALHO 

6.1 Previsão de início do projeto:  15/07/2017  

6.2 Previsão de encerramento do projeto: 30/01/20187 

Descrição 
das 

atividades 

MÊS/ANO  

JUL/
17 

AGO/
17 

SET/
17 

OUT/
17 

NOV/17 DEZ/
17 

JAN/18 

Organização 
do calendário 

de aulas e 
Divulgação 
do curso; 

X X X X PROVA 
DO ENEM 

 RESULTADO DO 
ENEM 

Matrícula X X      

Aulas X X X X    

Organização 
de material 

didático para 
as aulas 

X X X X    

Realização 
de simulados 

X X X X    

Aquisição de 
materiais de 

custeio. 

  X X    

Correção das 
provas do 

ENEM 

    X   

Avaliação do 
curso 

(qualitativa) 

     X  

Avaliação 
dos 

resultados 

      X 

                                                           
7 O final do projeto está atrelado à data do resultado do ENEM 
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dos alunos 
(qualitativa e 
quantitativa) 

Elaboração 
de relatórios 
e prestação 
de contas. 

X X X X X X X 
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8. PLANILHA DE CUSTOS 

Os itens que seguem na planilha de custo serão necessários para custear o 

projeto na preparação de material didático e na execução das aulas. 

8.1.  Contrapartida financeira do Campus Sorriso 

ITENS DE CUSTEIO 

Nº. Descrição do Item Unidade Quantidade 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total 

(R$) 

1 Cartucho para impressora cartucho 2 250,00 500,00 

2 Papel A4 resma 15 18,00 270,00 

3 
Caneta para quadro 

branco 

caneta 20 10,00 200,00 

TOTAL 970,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




