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O Pré-Vestibular Cecierj (PVC) é entendido como um passo na direção de oferecer
alternativas concretas aos alunos que, ao longo do Ensino Fundamental e Médio, não
tiveram oportunidade de desenvolver suas capacidades de aprendizagem nos padrões hoje
exigidos para garantir seu ingresso no Ensino Superior, seja pela baixa qualidade da
instrução recebida, seja por inúmeros outros percalços que os segmentos economicamente
menos favorecidos da população enfrentam para desenvolver continuadamente sua
escolarização. Sensível a essa realidade, o Pré-Vestibular Cecierj configurou-se como um
curso com público-alvo composto por pessoas que já concluíram ou que estão frequentando
o último ano do ensino Médio e desejam ter suporte para concorrer a vagas no Ensino
Superior em concursos vestibulares e no Enem.

Projetos executados

I. Curso de Aperfeiçoamento em Educação Especial e Inclusiva – EEI

Status: Em andamento

Criação de um ambiente virtual de aprendizagem para alunos do curso Semipresencial e
EAD, aumentando o teor multimídia do material e dando acesso a alunos com dificuldade
de frequentar aulas presenciais. Atualização de todo o material impresso, com conteúdos
recentes e revistos pela equipe pedagógica de todas as disciplinas. O material impresso é
entregue a todos os alunos de forma gratuita. Atuação em todas as regiões do estado do
Rio de Janeiro, com Polos presenciais e de apoio a alunos do EAD.

Indicadores de resultado e impacto

Desde sua implementação em 2003 o Pré-Vestibular Cecierj já teve mais de 250 mil alunos
matriculados, atuando em todas as regiões do estado. Atualmente conta com duas
modalidades de ensino: semipresencial e EAD, que ajudou a aumentar a área de atuação
do curso, chegando em públicos que antes não conseguiam frequentar as aulas devido a
problemas de transporte ou incompatibilidade com trabalho. Mais de 80% dos alunos do
Pré-Vestibular Cecierj são alunos que passaram pelo ensino médio em escolas públicas do
estado, o que faz com que este curso impacto de forma significativa a qualidade da
formação dos alunos do ensino médio do Estado do Rio de Janeiro, aumentando as
chances deles conseguirem vagas em universidades públicas.
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