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Introdução

O Programa Pré-Acadêmico Professores do Terceiro 
Milênio (PPTM) surgiu no ano de 1996, idealizado por
graduandos do curso de Licenciatura em Física da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
preocupados com a qualidade do ensino das ciências 
(inicialmente Física, Matemática e Química) no 
Estado. Desde a idealização, até os dias atuais, o PPTM
acredita que o acesso à informação é um direito 
concernente a todo cidadão. Um direito fundamental e
substancial.

Em 2002, o Programa tornou-se parceria entre as
Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE), sendo um Projeto de Extensão aprovado em 
ambas as instituições. Esse programa consiste num 
curso preparatório para o ingresso nas instituições 
públicas de ensino superior de Pernambuco, e é 
destinado a alunos oriundos da rede pública, 
concluintes ou que já tenham concluído, e que tenham
o desejo de seguir a carreira docente nas ciências 
(Biologia, Física, Informática, Matemática ou 
Química).

O PPTM, além de preparar os discentes para os 
exames de seleção dos vestibulares, tem, como 
principal objetivo, norteá-los com valores e idéias
necessárias a inserção destes no campo das 
informações pertinentes ao curso pretendido, e
proporcionar, também, uma interação primária com o 
meio acadêmico, que é tão almejado.

O Pré-Acadêmico, pós-exames de seleção das
Universidades, não encerra sua atuação, mas se estende 
de forma interacional à vida acadêmica dos
graduandos, buscando mediá-los na realidade docente, 
permitindo-lhes continuidade ao pleito. Dessa forma, 
haverá manutenção cíclica do Programa. A inclusão 
social é pontuada com esmero, visto que a maioria dos 
graduandos voluntários do Programa já fez parte deste 
projeto como aluno. A idéia de uma sociedade 
inclusiva se fundamenta numa filosofia que reconhece 
e valoriza a diversidade, como característica inerente à 
constituição de qualquer sociedade. Partindo desse 
princípio e tendo como horizonte o cenário ético dos 
Direitos Humanos, sinaliza a necessidade de se garantir 
o acesso e a participação de todos, a todas as 
oportunidades, independentemente das peculiaridades 
de cada indivíduo e/ou grupo social [1].

O PPTM propõe uma mudança na visão do étimo
educação. A visão mecanicista de desenvolvimento de 
potencialidades não é adotada no Programa, que 

considera a educação como um processo mediante o 
qual os homens constroem a socialização do saber ao 
longo do tempo. Assim, espera-se que a educação 
constitua uma prática efetiva e, sobretudo, um decisivo
investimento na transmissão aos discentes dos 
conhecimentos científicos e técnicos [2].

Material e métodos

A extensão do PPTM na UFRPE, conta com um 
vasto quadro de graduandos voluntários. No total, são 
trinta e quatro graduandos, exercendo as seguintes 
funções: instrutor (aquele que leciona) ou monitor 
(responsável pela resolução de exercícios). Como o 
programa dá ênfase ao campo das ciências (Biologia, 
Física, Matemática e Química), essas são então 
privilegiadas com três instrutores e três monitores em 
cada uma delas. As outras disciplinas contam com, 
pelo menos, um instrutor cada uma. Em alguns casos,
há também um monitor.

O apoio administrativo é constituído por dois 
secretários, que têm como função: organizar horários, 
reuniões, atas, cronograma anual de atividades, emitir 
declarações, entre outras atividades necessárias à 
manutenção do Programa. Também é função dos 
secretários garantirem a comunicação entre os 
integrantes do PPTM.

Os subsídios necessários ao andamento do curso são 
captados por um coordenador geral, professor da 
Instituição. O organograma em anexo (Organograma 1)
pontua as funções anteriormente citadas, que 
constituem cargos existentes no programa.

Consta, como material utilizado, tanto pela
administração quanto pelo corpo docente, os seguintes 
componentes: um computador com impressora, ligado 
à rede da Universidade (intranet e extranet); 
marcadores e apagadores para quadro branco; 
transparências e papel ofício tipo A4. O material 
produzido por instrutores e monitores é reproduzido na 
Editora Universitária da UFRPE. O espaço físico para 
as aulas se situa no Departamento de Física (DF) e 
consta de uma sala, com capacidade para noventa 
alunos. O Pré-Acadêmico ainda dispõe de um espaço 
no Departamento de Matemática (DM), utilizado como 
secretaria e destinado ao apoio 
pedagógico/administrativo aos alunos inseridos no 
Programa.

Baseado na educação popular voluntária, inspirada 
por Paulo Freire e hoje difundida por todo o mundo, o 
curso defende a educação como um ato de 



compartilhamento de conhecimentos e de 
transformação social.

Para cumprir essa missão o PPTM se organiza em 
torno de um cronograma que é, em suma, composto por 
um período de reuniões plenárias, divulgação do 
Programa, inscrições no processo seletivo, realização 
do processo seletivo, curso de nivelamento e o curso 
propriamente dito, como demonstra a Tabela 1 em 
anexo.

Resultados e discussão

No período de 1997 a 2008, um total de 2006 alunos 
concluiu o PPTM e, destes, 768 ingressaram nas 
Licenciaturas em Ciências nas Universidades Federais 
de Pernambuco [3]. O gráfico 1, em anexo, mostra as 
estatísticas dos últimos dois anos de Programa.

Do ponto de vista social, o Programa tem atuado 
como um instrumento adequado de políticas
afirmativas, ampliando o número de oportunidades 
para os alunos da rede pública de ensino ingressarem
nas Universidades Federais, e contribuindo para a 
democratização do acesso à formação de nível superior.

Aos alunos que não conseguiram êxito em sua 
empreitada de ingresso na Universidade, ainda é válida 
a gama de conhecimentos compartilhados e obtidos, 
além, da rica experiência na participação das atividades 
universitárias, como: shows, palestras, jogos, cursos, 
oficinas, exposições e eventos gratuitos em geral. 
Também é certo o ganho social decorrente da 
experiência e do convívio; e do auxílio mútuo entre 
colegas em busca de um objetivo em comum.

Quanto a instrutores, monitores e secretários do Pré-
Acadêmico, ressalta-se a rica experiência nos campos
da docência e da gestão de pessoas, adquirida na 
participação ativa em reflexões, respostas e 
encaminhamentos, e, principalmente, no campo social. 
O instrutor/monitor aprende a ser um mediador do 
conhecimento, diante do aluno que é sujeito de sua 
própria formação, pois, “Não há docência sem 
discência [...] Quem ensina aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender.” [4] O docente aprende a 

construir o conhecimento a partir do que faz e, para 
isso, também precisa ser curioso, buscar sentido para 
suas atividades e apontar novos sentidos para o que 
fazer dos seus alunos [5].

Como conseqüência desse programa, ocorre a 
conscientização do valor social do educador. Ser 
professor é conviver intensamente com seu tempo, e
conviver é ter consciência e sensibilidade. Não se pode 
imaginar um futuro para a humanidade sem 
educadores, assim como não podemos pensar em um 
futuro sem poetas e filósofos. Os educadores, numa 
perspectiva de quebra de paradigmas, não só 
transformam a informação em conhecimento e em 
consciência crítica, mas, também, formam pessoas. 
Eles fazem fluir o saber, porque constroem sentido para 
a vida das pessoas e da humanidade e buscam juntos, 
um mundo mais justo e mais saudável para todos [6].
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Organograma 1. Organograma dos cargos do Programa Professores do Terceiro Milênio



Tabela 1. Cronograma de atividades do Pré-Acadêmico

Atividade Duração Descrição da atividade

Reuniões 
plenárias

Não há uma duração estimada. 
São realizadas até que todos os 

assuntos pendentes sejam 
resolvidos

São abertas a todos os integrantes do Programa e tem como objetivo a 
discussão do cronograma do ano seguinte.

Divulgação Um mês

Após a elaboração de panfletos, que são reproduzidos na Editora Universitária 
da UFRPE, a divulgação é feita por todos os integrantes do programa. 
Também são utilizados outros meios de divulgação: internet, canais de 

televisão, estações de rádio, meios de transporte e jornais.

Inscrições Um mês
As inscrições ocorrem, historicamente, no intervalo entre as fases do 

vestibular. Devido à modificação no processo seletivo para a UFPE e UFRPE, 
o PPTM ainda está em aberto quanto ao cronograma de inscrições.

Seleção
Um dia (geralmente no mês de 

Janeiro)
Ocorre através de uma prova objetiva, contendo trinta questões, de Português 
e Matemática, que contemplam assuntos abordados no ensino fundamental.

Curso de 
nivelamento

Um mês
É um período de homogeneização dos conhecimentos da nova turma. As aulas 

ocorrem de segunda a sexta, no período das 13h às 17h30min. Ao fim dessa 
fase, aplica-se um teste com o objetivo de avaliar o aprendizado do aluno.

Curso 
propriamente 

dito
Cerca de oito meses

Esse período corresponde à preparação para o exame de seleção e para a vida 
acadêmica. As aulas ocorrem de segunda a sexta, 13h às 17h30min; e aos 

sábados das 8h às 16h.

Figura 1.  A- Estatísticas quantitativas do PPTM B- Estatísticas percentuais do PPTM (em relação que concluíram o Programa)   


