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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar, de forma exploratória, o Projeto Universidade Para
todos (UPT) no âmbito da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), nos Polos da capital baiana,
considerando que as universidades estaduais na Bahia desenvolvem esse projeto de formação
continuada através das ações e programas desenvolvidos pelo Estado para garantir uma maior
capacitação dos alunos procedentes de escolas públicas que pretendem ingressar em uma
universidade seja pública ou privada. Essas políticas públicas colocam em prática os direitos que são
previstos na Constituição Federal de 1988 e em outras leis específicas, que por fim os identificam
como uma real necessidade social. Os resultados indicam que o desenvolvimento do Projeto UPT,
especificamente em Salvador, possibilita expressiva inclusão de jovens ao ensino superior,
oportunizando assim o ingresso de jovens ao mercado de trabalho e a expansão desse projeto na
Universidade.

Palavras-Chave: Universidade Para Todos. Políticas Públicas. Ensino Superior. Inclusão Social,
UNEB.

ABSTRACT

This paper aims to present, in an exploratory way, the University for All Project (UPT) in the State
University of Bahia (UNEB), in the Poles of Bahia, considering that the state universities in Bahia
develop this project of continuing education through the actions and programs developed by the State
to guarantee a greater qualification of students coming from public schools that intend to enter a
university whether public or private. These public policies put into practice the rights that are
foreseen in the Federal Constitution of 1988 and other specific laws, which finally identify them as a
real social necessity. The results indicate that the development of the UPT Project, specifically in
Salvador, allows for the inclusion of young people in higher education, thus allowing young people
to enter the labor market and expand this project in the University.

Keywords: University for All. Public policy. Higher education. Social inclusion. UNEB.

RÉSUMÉ

Cet article a pour objectif de présenter, de manière exploratoire, le projet Université pour tous (UPT)
de l&39;Université d&39;État de Bahia (UNEB), dans les Polonais de Bahia, étant donné que les
universités d&39;État de Bahia développent ce projet de formation continue. à travers les actions et
programmes développés par l’Etat pour garantir une plus grande qualification des étudiants issus des
écoles publiques qui entrent dans une université, publique ou privée. Ces politiques publiques
mettent en pratique les droits inscrits dans la Constitution fédérale de 1988 et dans d&39;autres lois
spécifiques, qui les définissent finalement comme une nécessité sociale réelle. Les résultats indiquent
que le développement du projet UPT, en particulier à Salvador, permet l&39;inclusion des jeunes
dans l&39;enseignement supérieur, permettant ainsi aux jeunes d&39;entrer sur le marché du travail
et d&39;étendre ce projet à l&39;université.

Mots-clés: Université pour tous. Politiques publique. Enseignement supérieur. L&39;inclusion
sociale. UNEB.
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1 INTRODUÇÃO

No Brasil, principalmente as universidades públicas atuam como agentes importantes na promoção
do desenvolvimento local, e até mesmo estadual, com sua função de ensino, pesquisa, extensão e
inovação. Assim, as políticas públicas devem atuar continuamente em todas as áreas da instituição,
visando o alcance dos objetivos estratégicos, bem como, indicando subsídios para nortear o processo
decisório no âmbito da gestão universitária, com vistas a um melhor aproveitamento das
oportunidades e potencialidades do ambiente interno e externo.

Os artigos 206 e 208 da Constituição Federal (1988), que trata da Educação, estabelece:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I -
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; [...] II -
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber; [...] VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII -
garantia de padrão de qualidade; [...] Art. 208. O dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a garantia de: [...] V – acesso aos níveis
mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um [...] VII - atendimento ao educando, em todas as
etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Assim, evidencia-se que o acesso à educação superior está estendido de forma igualitária a todos, em
função do mérito de cada pessoa. A Constituição dispondo este direito conduz o Estado a assumir
compromisso de instituir políticas sociais que favoreçam este acesso através de programas
suplementares.

Segundo o artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)/96, a educação
básica[1]tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em
estudos posteriores.

As políticas públicas funcionam como estratégias propostas pelo Governo ou sociedade civil
organizada, que analisa, executa, e, quando necessário, propõe mudanças, tornando-se planos e/ou
programas, que, quando postas em ação, são implementadas e submetidas a sistemas de
acompanhamento e avaliação.

Para Souza (2006) o estado tem uma autonomia relativa que faz com que ele tenha o seu próprio
espaço de atuação, embora permeável de influências externas e internas. Apesar das diversas
tendências sobre a definição de políticas públicas, diante da complexidade de situações que
interferem o mundo moderno, percebe-se uma forte proximidade em relação a perspectiva teórica
existente.

Segundo Chrispino (2005), esclarece-se o conceito de Políticas Públicas como a ação do governo de
atender a necessidade da coletividade e a concretização de direitos estabelecidos. Para ele, este
conceito muda a visão ultrapassada, de que as políticas públicas podem ser atos discricionários dos
políticos a cada governo. Com esta concepção, reforça-se a ideia de que a materialização dos direitos
estabelecidos em lei torna-se o principal papel a ser cumprido na adoção de políticas públicas.

As Políticas Públicas envolvem as necessidades da sociedade civil e “determinam o padrão de
proteção social implementado pelo Estado, voltadas em princípio, à redistribuição dos benefícios
sociais” (INEP, 2006, p. 165), dentre eles o direito à educação. Para que este direito seja garantido
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com qualidade e de forma universal são implementadas Políticas Públicas Educacionais. Entende-se
por políticas públicas educacionais aquelas que regulam e orientam os sistemas de ensino instituídos
no país.

Dessa forma, além da Introdução e Considerações Finais, este artigo foi estruturado nas seguintes
partes:(2) Política Pública na perspectiva do ensino superior e do Projeto UPT, na qual se examina a
atuação das políticas públicas na área de Educação Superior Pública; (3) O Projeto Universidade
Para Todos na Universidade do Estado da Bahia – UNEB, lócus desse estudo; (4)Metodologia no
qual se explicita o percurso metodológico do estudo (5) Resultados, no qual é explorado o caso
específico do Projeto UPT na UNEB – não com o objetivo de explicá-lo, mas tendo em vista o
delineamento dos principais pontos de reflexão sobre os quais se detém, trazendo os depoimentos de
um aluno aprovado na universidade pública e de um monitor que também foi aluno do pré vestibular.
Assim, ressaltamos e as contribuições desse Projeto para a sociedade e para a Universidade no
âmbito da gestão universitária.

2 A POLÍTICA PÚBLICA NA PERSPECTIVA DO ENSINO SUPERIOR E DO PROJETO
UNIVERSIDADE PARA TODOS

A política Pública educacional para que aconteça precisa estar bem formulada e definida em seu
conteúdo. Assim, o trabalho é imprescindível na efetividade do processo de desenvolvimento e
aprendizagem do principal sujeito da esfera educacional: o aluno.

Pode-se, então, definir políticas públicas como o campo do conhecimento que
busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar esta ação
(variável independente) e, quando necessário propor mudanças no rumo ou
curso dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas
constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus
propósitos e plataformas eleitoreiras em programas e ações que produzirão
resultados ou mudanças no mundo real. (SOUZA, 2006, p.26).

No planejamento da política pública tem-se o estudo detalhado da situação, das propostas, de
profissionais qualificados para o cumprimento das ações. Elaborar políticas públicas é um exercício
muito complexo, que pode cair na condição de não materializar-se se não forem considerados as
peculiaridades de cada região ou estado. O período histórico, o contexto social e econômico, a
influência mundial são algumas das questões que devem ser avaliadas, compreendidas e
consideradas ao se implementar uma política governamental.

Vieira (2011) explica mais claramente que políticas públicas educacionais é um conjunto de ideias,
expectativas, e tendências que se relacionam aos conceitos e às ações da categoria pública,
expressando a multiplicidade e a diversidade de específicas intervenções em específico momento
histórico, podendo ainda se desdobrar em outras políticas.

De acordo com Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), as políticas públicas de incentivo à
Educação possuem metas as quais podemos destacar:

·Expandir a oferta de educação superior para jovens de 18 a 24 anos, entre o período de 2011 a 2020
em pelo menos 33%;

·Expandir a educação superior para que 40% das matrículas estejam nas instituições públicas;
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·Elevar o volume de recursos financeiros aplicados em educação para atingir o patamar de 10% do
PIB;

Compreende-se que para construir uma Política Pública, estão envolvidos valores, objetivos e
necessidades de uma nação. A Política Educacional de um país deve ser guiada pelo povo,
respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum.

Para permitir o acesso, a expansão e a equidade no ensino superior o governo utiliza-se de estratégias
como o Programa Universidade para Todos (PROUNI), o Sistema de Seleção Unificado (SISU), com
o objetivo de inserir nas Instituições de Nível Superior (IES) os alunos oriundos de escolas públicas.

O SISU trata-se de um sistema de gestão inteligente informatizado, sob a gerência do Ministério da
Educação (MEC), no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos
participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM). Os alunos que prestaram o ENEM e
tiveram nota maior que zero na redação podem se inscrever para concorrerem a vagas disponíveis no
Brasil. O candidato que tiver maior pontuação poderá utilizar o resultado da prova nas vagas
escolhidas por ele previamente.

Apesar de todos os problemas já ocorridos nas provas do Enem, esse modelo de avaliação serve
como indicador de qualidade para as escolas brasileiras. E cabe esclarecer que, até o presente
momento, nem todas as universidades públicas e privadas aderiram totalmente ao Enem como
critério único de seleção, mas grande parte já o utiliza ao menos como parte do processo seletivo.

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), conta com um sistema de seleção informatizado e
impessoal, que confere transparência e segurança ao processo. Os candidatos são selecionados pelas
notas obtidas conjugando-se, desse modo, inclusão à qualidade e mérito dos estudantes com
melhores desempenhos obtidos durante o seu curso. As instituições que condescendem a esse
programa adquirem o direito de isenção no pagamento de alguns tributos ao governo federal. Após a
criação e implantação do PROUNI ficou estabelecido que as instituições que receberem benefício de
natureza fiscal passem a conceder bolsas de estudos na proporção dos alunos pagantes por curso e
turno, sem exceção.

O Projeto Universidade para Todos (UPT), objeto de estudo principal desta pesquisa, é um curso
Pré-Vestibular que funciona, operacionalmente, em parceria com as universidades estaduais públicas
do Estado da Bahia, com uma equipe de coordenadores pedagógicos, supervisores e gestores de polo,
além de contar com os monitores das principais matérias previstas no ENEM e vestibulares.

No quadro 01, destacamos as quatro universidades estaduais baianas, conhecidas como UEBAs, que,
em parceria com a Secretaria de Educação e o Governo do Estado, fazem com que o projeto aconteça
anualmente.

Quadro 01 – Universidades Públicas Estaduais na Bahia

UNEB Universidade do Estado da Bahia
UEFS Universidade Estadual de Feira de Santana
UESC Universidade Estadual de Santa Cruz
UESB Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Fonte: SEC/Ba - 2019

Para Souza (2016), as IES são um importante patrimônio social e tem como característica a
universalidade na produção de conhecimento, as vivências de experiências culturais e científicas e o
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atendimento ao interesse público. A dimensão pública destas instituições é evidenciada pela sua
capacidade de representação social, cultural, artística e científica, onde para ampliar essa
representatividade se faz necessário garantir a produção de conhecimento inovador e crítico
respeitando a diversidade e o pluralismo, inerentes a transformação da sociedade.

A Secretaria de Educação da Bahia, em parceria com algumas universidades públicas, tem oferecido
por meio de editais, vagas para os estudantes. Isso implica no fortalecimento das políticas públicas
voltadas à educação, o que destaca o investimento do governo viabilizando o acesso ao ensino
superior no Brasil.

Tabela 01 – Quantidade de vagas ofertadas pelo UPT (2016-2018)

0 2016 2017 2018
UNEB 13.000 11.800 10.500
UEFS 1000 1.000 1.000
UESC 2000 1.500 650
UESB 2000 2.100 1.850
TOTAL 18.000 16.400 14.000

Fonte: SEC Ba/Editais UPT

De acordo com a tabela 01, em 2016 a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), disponibilizou
72,22% do total das vagas, em 2017 esse percentual foi para 71,95% e no ano de 2018 a UNEB
conseguiu ampliar ainda mais o número de vagas a serem ofertadas para 75% e em 2019 já foi
divulgado o edital onde 73, 01% das vagas oferecidas serão pela UNEB, desta forma mais
oportunidades de estudo estarão ao alcance de um número maior de jovens oriundos de escolas
públicas em Salvador de no Estado da Bahia, pois o projeto também acontece no interior. .

Em 2019, nos vinte e oito Polos da capital baiana e região metropolitana, a UNEB está ofertando um
total de 1.550 vagas para preenchimento de alunos oriundos de escola pública via editais.

No Brasil, principalmente quando se trata de universidades públicas, tem-se desenvolvido estudos e
pesquisas em relação aos princípios que norteiam a gestão, sua estrutura organizacional, o corpo
técnico, sua relação com o governo e sobre o planejamento estratégico. Toda essa problemática sobre
a gestão universitária tem sido motivo para o desenvolvimento de estudos e reflexões de
pesquisadores como Victor Meyer Jr. (1988), Almeri Paulo Finger (1988), entre outros, para a
construção de universidades inclusivas, democráticas, que atendam aos anseios da sociedade com
vistas às demandas do mercado de trabalho.

A Avaliação Institucional é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES). Segundo a Lei 10.861 de 14 de abril de 2004 a referida avaliação visa à
melhoria da qualidade e ao aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das
instituições de educação superior (BRASIL, 2004). A autoavaliação é um processo dinâmico por
meio do qual a instituição busca e constrói conhecimento sobre sua própria realidade, ao sistematizar
informações, analisar coletivamente os significados, identificar pontos fracos e pontos fortes e propor
estratégias de superação de problemas.

Por conseguinte, nas Universidades Públicas o Planejamento Estratégico deve representar o reflexo
das decisões coletivas, de todos os segmentos da comunidade universitária, com base em estudos
sobre diversos aspectos institucionais para o desenvolvimento das políticas públicas.
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3 O PROJETO UNIVERSIDADE PARA TODOS NA UNEB

A educação é classificada como um elemento fundamental para o desenvolvimento de uma nação,
como fator indispensável para o exercício da cidadania. Dessa forma, torna-se o eixo central para
enfrentamento dos novos desafios resultantes do avanço tecnológico, da globalização, um importante
instrumento de democratização. É com base nessas premissas que as políticas públicas de educação
enfatizam a concepção de que a educação democrática e de qualidade é aquela que dá condições a
todos de exercerem a cidadania, participando da produção socioeconômico-cultural.

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB), reconhecida instituição pública de ensino superior,
fundada em 1983, possui estrutura orgânica multicampi e multirregional com atuação em vinte e
quatro municípios baianos.

Quadro 02 - A UNEB na Bahia

Campus Município
I Salvador
II Alagoinhas
III Juazeiro
IV Jacobina
V Santo Antônio de Jesus
VI Caetité
VII Senhor do Bonfim
VIII Paulo Afonso
IX Barreiras
X Teixeira de Freitas
XI Serrinha
XII Guanambi
XIII Itaberaba
XIV Conceição do Coité
XV Valença
XVI Irecê
XVII Bom Jesus da Lapa
XVIII Eunápolis
XIX Camaçari
XX Brumado
XXI Ipiaú
XXII Euclides da Cunha

Fonte: Relatório de Atividades UNEB/2016/adaptado pelas autoras

A UNEB possui 29 departamentos, ver quadro 02, caracterizando-se com um perfil heterogêneo,
onde a adoção de técnicas como o planejamento estratégico é extremamente importante para que
sejam alcançados os objetivos e as metas estabelecidas, principalmente para o alcance do
desenvolvimento acadêmico e social que abarque de forma integrada todas as partes que compõem a
universidade (SOUZA, 2016).

A UNEB busca de forma contínua o aprimoramento de seus instrumentos de planejamento e
avaliação, com vistas ao aperfeiçoamento do serviço público e ao cumprimento de sua missão que é
de atuar dentro das prerrogativas de autonomia da instituição universitária, no processo de
desenvolvimento do estado da Bahia, através da produção e socialização do conhecimento, voltado
para a formação do cidadão, e solução dos grandes problemas regionais e locais, dentro dos
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princípios da ética, democracia, justiça social e da pluralidade etnocultural (UNEB, 2013).

As diretrizes definidas coletivamente estipulam valores, implantam, mensuram e avaliam a
otimização e o aproveitamento positivo dos programas e projetos desenvolvidos na Instituição. Neste
sentido, é que se percebe o quanto um projeto bem elaborado e executado de maneira eficiente é
imprescindível e o quanto ele se reflete na imagem institucional, viabilizando o comprometimento, o
engajamento e a responsabilidade social e educacional adotada e exercida pela UNEB.

Para Ristoff (2006) as universidades do setor público, desenvolvem a função estratégica de colocar o
ensino, a pesquisa e a extensão a serviço do desenvolvimento social, econômico e cultural.

Diante desse contexto, percebe-se a importância de se implantar políticas de inclusão social
orientadas por um processo reflexivo, sistemático e contínuo, que subsidie decisões e que ofereça
condições para a Universidade cumprir sua missão institucional. Neste sentido, a UNEB, por meio de
uma parceria com a Secretaria de Governo de Educação do Estado da Bahia, busca o fortalecimento
de sua política de acesso à Universidade para alunos egressos de escolas públicas de ensino
fundamental e médio através do projeto Universidade para todos (UPT)

O Projeto Universidade Para Todos funciona sob a coordenação da Secretaria da Educação,
vinculado financeiramente ao Fundo de Combate à Pobreza do Estado da Bahia. Ele tem como
proposta preparar jovens e adultos egressos e cursistas do 3º ano da rede pública de ensino para o
ingresso no Ensino Superior, através de curso pré-vestibular. Pode também ser considerado como
uma possibilidade de equidade e permanência nas universidades e geração de renda além do aumento
da autoestima a partir do momento que possibilita oportunidades a estudantes de graduação e
pós-graduação das universidades parceiras, atuarem como monitores adquirindo experiência para se
inserirem no mercado de trabalho quando estes são selecionados para atuarem como professor
monitores.

Atualmente, a estrutura do projeto é composta de uma coordenação geral, coordenação pedagógica,
supervisores de área, gestores de polo, monitores e secretários escolares. Indiretamente o UPT recebe
o apoio dos trabalhadores lotados nas escolas estaduais parceiras nas quais ocorrem as aulas do
projeto quanto à segurança e limpeza da estrutura física. O curso é presencial, com carga horária de
20 horas semanais e duração média de 6 meses, com aulas das disciplinas elementares da educação
básica: Língua Portuguesa, Redação, Matemática, Física, Química, Biologia, Literatura, História,
Geografia e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol). No planejamento das aulas estão incluídas as
atividades interdisciplinares como palestras, simulados, visitas de campo, programa de orientação
vocacional para os alunos cursistas. Em complementação ocorrem atividades de reforço no caso de
simulado, aulões de revisão com base nas questões do ENEM e em vestibulares passados, o que tem
contribuído para os resultados de aprovação em processos seletivos para ingresso nas universidades e
até mesmo em seleções de emprego. O projeto em Salvador e regiões metropolitanas se estrutura
conforme tabela abaixo.

Tabela 02 – Estrutura do Projeto UPT na UNEB (2016-2018)

0 2016 2017 2018
Coordenadores Pedagógicos 11 11 11
Supervisor de Área 2 3 5
Gestor de Polo 37 35 40
Professor/Monitor 290 350 250
Secretários Escolares 37 35 40

Fonte: UPT/UNEB/2019
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O Projeto UPT ainda oferece a isenção de 100% na taxa de inscrição nos vestibulares das
universidades estaduais para estudantes com mais de 75% de frequência no curso pré-vestibular e
fornece ainda, o uniforme, o material didático, constituído por módulos das disciplinas.

Tabela 03 – Cadastrados e inscritos no Projeto UPT na UNEB (2015-2018)

0 2015 2016 2017 2018
Alunos cadastrados no UPT 14.50013.000 11.800 10.500
Alunos inscritos em vestibulares 5.932 5.595 7.757 7.601

Fonte: UPT/UNEB/2019

A decisão governamental de implementar uma política de acesso em uma ação conjunta de parceria
com as quatro universidades estaduais favoreceu o desempenho do projeto, pela experiência
acumulada nas atividades extensionistas de projetos especiais nessas universidades e pela gestão
participativa e colegiada adotada na execução do mesmo.

Neste sentido, têm-se como estratégia bastante pertinente a expansão deste Projeto com a formação
continuada desses jovens e adultos contando com o apoio das universidades, onde se identifica as
áreas de desenvolvimento no contexto da Universidade, contribuindo para o seu fortalecimento
institucional.

Assim, considerando-se os aspectos supramencionados, este estudo determinou analisar a relação
entre o projeto Universidade Para Todos e os seus resultados nos polos da capital, em Salvador, no
âmbito da Universidade do Estado da Bahia – UNEB.

4 METODOLOGIA

O presente artigo é decorrente de um estudo bibliográfico sobre o tema Políticas Públicas, no qual se
investiga as ações do Estado e da sociedade civil organizada na configuração das políticas
educacionais no Brasil.

No desenvolvimento desta pesquisa, para desenvolver os objetivos deste estudo, valemo-nos da
pesquisa exploratória descritiva, utilizando, como procedimentos, a pesquisa bibliográfica e
documental. Uma característica que se destaca nas pesquisas exploratórias é a interpretação dos
fenômenos, pois esse tipo de pesquisa visa proporcionar um maior aprimoramento de ideias,
familiaridade com o tema proposto, além de tornar o problema mais explícito (GIL, 2007).

Nesta pesquisa, o desenvolvimento e execução do Projeto Universidade Para Todos determina os
resultados obtidos com o ingresso dos alunos no ensino superior. Segundo Gil (2007), as pesquisas
descritivas visam o detalhamento das características de determinado fenômeno. Portanto, os estudos
exploratórios são empregados, principalmente, para descrever as características de um fenômeno
(RICHARDSON, 2012). Na pesquisa bibliográfica, para Lakatos e Marconi (2010), por ser capaz de
fornecer dados atuais e relevantes que se relacionam ao tema, é o tipo de pesquisa que se utiliza de
um apanhado geral dos principais e mais importantes trabalhos já realizados, a partir de busca e
utilização dos principais autores da área em questão.

5 RESULTADOS
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O papel estratégico das universidades, em especial do setor público, busca colocar o ensino, a
pesquisa, a extensão e a inovação a serviço do desenvolvimento social, econômico e cultural. Assim,
vem aumentando a demanda da sociedade por um novo papel da universidade, não cabendo somente
formar profissionais tecnicamente qualificados, mas também assumir uma postura de
responsabilidade com o seu entorno[2], ou seja, uma postura comprometida com a sociedade em
geral (RISTOFF, 2006).

Destaca-se a visibilidade do Projeto UPT onde aponta-se o prolongamento dos estudos e o ingresso
dos alunos no ensino superior, o fortalecimento do ensino dentro da unidade escolar e a construção
de novos saberes e novos olhares para o ensino superior com a valorização do processo de ensino
aprendizagem. Como resultado do trabalho desempenhado por toda a equipe do Projeto Universidade
para Todos, apresenta-se o depoimento de um dos aprovados.

Graças ao projeto Universidade para Todos, consegui concretizar meu sonho
de ingressar na faculdade. O projeto é uma ótima ação com objetivo de
facilitar a entrada de estudantes de baixa renda à Educação Superior. Minha
experiência estudando para o vestibular no projeto foi maravilhosa, pois o
cursinho conta com materiais didáticos gratuitos para os alunos,
coordenadores super atenciosos e sempre preocupados com o aprendizado
dos vestibulandos, professores selecionados e capacitados para lecionar,
simulados que preparam o aluno para o dia do exame e recursos tecnológicos
que facilitaram o plano de estudo. Enfim, tudo isso que o projeto ofereceu foi
essencial para resultados satisfatórios e seguidamente minha tão sonhada
aprovação no vestibular. (SANTOS, 2019)

Destaca-se na contemporaneidade que a realidade social é analisada cada vez mais pelo
desenvolvimento do capital intelectual refletindo na sociedade contemporânea, uma exigência cada
vez maior de elevação do nível de escolaridade e de mais conhecimento para se ter condições de
inclusão no mundo do trabalho e de melhoria social. Assim, o Projeto UPT, se tornou uma política
afirmativa, de cunho social, fundamentada no princípio da igualdade de oportunidades para um
grupo de alunos oriundos de escolas, destinadas na preparação dos estudantes para o vestibular,
assegurada o direito social por meio da educação. O projeto abre espaço para elevar a autoestima e
para fortalecer nos estudantes o sentimento de cidadania, por meio da troca coletiva de experiência
e de reflexão acerca do direito de igualdade social. Ressalta-se também a possibilidade que se é
apresentada ao aluno universitário, através do conhecimento adquirido maiores possibilidades e
preparo para se inserir no mercado de trabalho sendo ainda estudante o que é apresentado neste
depoimento de um ex-aluno que na atualidade atua como monitor do projeto, fato este que tem
contribuído na formação de novos alunos que ingressam no UPT.

Fui aluno do Programa Universidade Para todos no ano de 2012, no Polo de
San Martim, e sempre tive um sonho de ingressar na Universidade Pública no
Curso de História. Fui aprovado na UNEB em Licenciatura em História, e o
Projeto Universidade Para todos teve uma contribuição fundamental para
isto. Em 2016, retornei ao projeto não mais como aluno, mas sim como
Professor. Hoje, venho trabalhando no Projeto há 3 anos. Em minhas aulas,
levo paródias sobre os conteúdos, trabalho com jogos e com outros elementos
lúdicos para despertar nos alunos o interesse pela História. Desenvolvo o
trabalho com muita dedicação, pois eu amo ser Professor. É uma satisfação
imensa ajudar as pessoas que têm sonhos, incentivando os alunos a nunca
desistirem de seus objetivos. Posso dizer que o UPT realizou meu sonho
profissional. Estou muito realizado seguindo a Profissão que sempre sonhei.
DEUS (2018)
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Tabela 04 - Quantidade de inscritos e aprovados em vestibulares pelo UPT na UNEB
(2016-2018)

0 2016 2017 2018
Alunos inscritos em vestibulares 5.595 7.757 7.601
Alunos aprovados em vestibulares 1.119 1.939 2.704

Fonte: UPT/UNEB

Na tabela 04, observa-se os resultados da parceria da Secretaria de Educação com a UNEB, onde no
ano de 2016 a UNEB obteve 20% de alunos aprovados, em 2017 o percentual foi para 25% e em
2018 foram 30% de alunos ingressando no ensino superior por meio do UPT pela UNEB.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi apresentado em torno da importância das políticas públicas educacionais a
exemplo do Projeto UPT, é possível afirmar que ele vem atuando de forma a garantir maiores
possibilidades a alunos de baixa renda oriundos de escolas públicas de inclusão sócio-educacional, a
partir da inserção do indivíduo nos cursos superiores das diversas universidades brasileiras. Dessa
forma, percebe-se que a relevância social do Projeto impõe a continuidade do atendimento ao público
aspirante à Educação Superior, além do fortalecimento das políticas governamentais de inclusão
social, possibilitando que a educação funcione, efetivamente, como um ativo de mobilidade social
reduzindo as desigualdades e proporcionando chances de uma inserção no mercado de trabalho. O
Programa é bem focalizado no público a que se dirige e cumpre o objetivo de promover o acesso dos
alunos à educação superior, sobretudo pública, com benefícios individuais e coletivos.

O UPT é prova dessa possibilidade, quando garante, entre outras vitórias, a confirmação de que as
ações afirmativas devem ser interpretadas de forma mais ampla no tocante a garantia de uma
participação global, pois essas ações não devem ser encaradas como benefícios a um determinado
grupo em detrimento de outro, mas a uma política que se faz necessária quando percebemos um
histórico de injustiças e direitos não asseverados. (ANGELIM; JAMBEIRO; ROCHA, 2017).

Assim, possibilita-se a inclusão de estudantes de baixa renda no mercado competitivo do acesso as
vagas disponibilizadas pelas universidades, também através de aulas práticas e seminários que
acontecem durante a realização do curso, os alunos podem atuar de forma ativa o que fortalece a
troca de conhecimentos e ao aprendizado, a medida que é possibilitado aos mesmos serem sujeitos de
sua própria história que compartilham seus conhecimentos enquanto atuam nas salas de aulas nas
diversas disciplinas.

A UNEB como uma universidade democrática e inclusiva, através de suas ações tem acolhido
públicos diversos, pois além de atender as turmas tradicionais nos municípios tem contemplado a
classe menos favorecida, com a inserção de ações afirmativas em sua Gestão.

O pré-vestibular UPT contribuiu para a aprovação de 893 alunos no vestibular 2019 da UNEB. Entre
os aprovados, por conta da ampliação do sistema de cotas, estão 43 quilombolas e 6 indígenas, outros
3.153 foram classificados e ficaram na expectativa de serem convocados. Assim, desde 2007, o UPT
já colaborou para o ingresso de mais de 18 mil estudantes no ensino superior.

Considere-se, ainda, que os processos intrínsecos ao planejamento e a avaliação interna da
Universidade possibilitam atender às demandas da sociedade por maior eficácia e eficiência na
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gestão universitária, especialmente no caso da gestão pública, através das análises dos dados
coletados que possibilitarão nas decisões para o momento seguinte. No caso específico do projeto
estudado os resultados coletados anualmente tem contribuído para a continuidade do projeto no
Estado da Bahia, pois grande tem sido o número de alunos procedentes de escolas públicas
participantes do pré-vestibular Universidade Para Todos que tem conseguido conquistar a tão
sonhada vaga em uma universidade, seja pública ou privada.

[1]Segundo a LDBEN/96, a educação básica é o primeiro nível do ensino escolar no Brasil.
Compreende três etapas: a educação infantil (para crianças com até cinco anos), o ensino
fundamental (para alunos de seis a 14 anos) e o ensino médio (para alunos de 15 a 17 anos).

[2]Regiões nos quais está instalada, com histórias, culturas e pertencimentos.
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