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Com início em março de 2018, o Estude Vest em 2019 manteve
seu principal objetivo: auxiliar os alunos nele matriculados a terem
um desempenho melhor no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) e em seus vestibulares.

Em 2018 foram aprovados alunos nos cursos de Biomedicina e
Direito. No primeiro semestre de 2019 foram aprovados alunos
nos cursos de Biomedicina, Direito, Administração, Psicologia e
Engenharia.

O Estude Vest é um cursinho popular organizado pela Extensão
Reitoria da FUMEC com o apoio do Instituto Equale. Este é constituído por pessoas da comunidade, alunos e monitores estudantes
voluntários. O cursinho tem como foco atingir a parcela de jovens
e adultos com educação proveniente de instituições públicas e sem
condições socioeconômicas para pagar um curso pré-vestibular
particular. O curso mantém material didático disponibilizado gratuitamente para os estudantes recebido através de uma importante
doação do Cursinho da Poli de São Paulo.

Além das aulas semanais os alunos participam de outros projetos
de extensão da Universidade Fumec participando de aulas de laboratório, cursos de informática, curso de astronomia e outras atividades oferecidas pela instituição.

Atualmente possui 21 professores, todos voluntários, que ministram aulas no prédio da FEA, de segunda a sexta-feira de 18:10 às
21:50horas. Além das aulas os alunos têm simulados preparatórios
para o ENEM, apoio psicológico da clínica escola da FCH e lanche
gratuito.

O EstudeVest tem como objetivo tornar mais recorrente a inserção de jovens e adultos com baixas condições socioeconômicas nas
universidades do nosso país.
Aprovar 100% dos alunos inscritos em cursos superiores. O cursinho EstudeVest está conseguindo provar que com organização e
dedicação é possível fazer com que a cultura preparatória para os
vestibulares seja mais acessível a todas as parcelas da população. Se
você conhece alguém que deseja dar um passo além nos seus estudos e que se enquadre no perfil socioeconômico dos estudantes ou
alguém que tenha interesse em se tornar voluntário, não hesite em
contatar o EstudeVest!

