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1. PÚBLICO 

Recebemos 176 alunos ao longo do ano, de quase todas as cidades da Baixada Santista. A 

grande maioria foi de Santos (52%), seguido de São Vicente (23%), Guarujá (15%), Cubatão 

(4%), Praia Grande (3%) e Mongaguá (2%). Há também registro de candidatos provenientes de 

cidades como Itanhaém e São Paulo. 

 

 

 

CUBATÃO; 7 

GUARUJÁ; 26 

ITANHAÉM; 1 

MONGAGUÁ; 4 

PRAIA GRANDE; 6 

SANTOS; 91 

SÃO PAULO; 1 

SÃO VICENTE; 40 

Inscrições segundo origem geográfica 
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2. RESULTADOS 

A página do Projeto Cursinho Popular Cardume (http://projetocardume.blogspot.com.br/) 

registra 11.892 acessos desde sua criação até hoje (15 de março de 2016). Nossa comunidade no 

Facebook possui 805 membros, dentre alunos, ex-alunos e simpatizantes. Soubemos que pelo 

menos 20 ex-alunos foram aprovados em Universidades do Brasil, sejam públicas (UFSCar, UFF, 

UFSC, UFPR, UFRJ, UNIFESP, UNILA, UNESP, FATEC, IFSP, USP, dentre outras) ou 

particulares (UniSanta, UniSantos e FMU). Isto representa por volta de 67% do montante de alunos 

que seguiu até a conclusão do curso, em novembro. 

 

3. DEPOIMENTOS 

Alguns depoimentos espontâneos foram escolhidos para representar esta segunda turma. 

Os nomes são fictícios: 

Alpha: “Passei um ano de extremas dificuldades e acreditei no projeto, nos amigos, na família que 

escolhi (vocês) e vocês retornaram a fé. Agradeço todos educadores e muitos deles se tornaram parte da 

minha família. Hoje, estou prestes a partir para outro estado, no eixo sudeste, numas das 9 melhores 

universidades do país, sendo que seria aprovado em muitas outras (até com mais nomes), mas escolhi lá. 

Espero a visita de todos e peço desculpas pelo texto nada motivacional, mas ainda não me sinto pronto, não 

sinto que digeri tudo que passou e acho que o ano de 2015 ainda não acabou. Só tenho a agradecer por toda 

a confiança e devoção, vocês são incríveis”; 

Delta: “Agradeço ao Cardume que me deu total apoio e suporte para que eu conseguisse ser a 

primeira pessoa da minha família a entrar em uma universidade federal.”; 

Ômega: “O cursinho é maravilhoso, com professores dedicados, que abrem espaço em sua agenda 

universitária para ajudar outros a conquistar uma vaga na universidade. Além de ser enriquecedor para 

ambas as partes. Sugestões: Atenção a defasagem, começa com muitos alunos e termina com poucos. 

Saber o porquê e tentar reverter o quadro. (...) Continuem com o projeto e recrutem mais pessoas para 

ajudar e enriquecer mais ainda essa linda ação. Parabéns a todos que colaboram! Paulo Freire está feliz, 

onde estiver!”. 

 

4. SITUAÇÃO ATUAL 

O Cursinho Popular Cardume iniciou o ano de 2016 com duas salas e 130 alunos. Apenas 

no primeiro dia de inscrições realizou mais matrículas que durante todo o ano de 2015 (cerca de 

duzentas), tendo de encerrar as inscrições com dois dias de antecedência em razão da alta 

procura, registrando-se cerca de 300 inscritos. 

http://projetocardume.blogspot.com.br/

