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JUSTIFICATIVA - PDL 0058/2017 
A propositura deste Projeto de Decreto Legislativo visa homenagear o mais pioneiro 

dos Projetos de inclusão universitária já vivenciado no Município de São Paulo, o Cursinho da 
Poli. 

Criado em 1987, por um grupo de estudantes de Engenharia da Escola Politécnica da 
USP, com a proposta de oferecer oportunidade de acesso ao ensino superior a pessoas em 
situação de vulnerabilidade, comemora neste ano de 2017 (trinta) 30 anos de atuação na 
cidade de São Paulo, fazendo parte da transformação de mais de 160 mil pessoas que 
estudaram em busca da realização do sonho de acessar a universidade gratuita. 

É ainda hoje um dos mais importantes projetos de inclusão social para 
Desenvolvimento da Educação, atendendo estudantes de variadas classes sociais, com 
prioridade para grupos de excluídos e de baixa renda, preparando-os para ingressar na 
universidade pública e no mundo do trabalho a partir de uma ampla formação para a cidadania. 

Com foco na formação que vai muito além da simples preparação para os exames 
vestibulares, o Cursinho da Poli prepara estudantes para a realidade encontrada no meio 
universitário e no mundo do trabalho, através de oficinas pedagógicas e culturais: palestras, 
vivências, debates, cinedebates, estudos do meio e outras atividades científicas, artísticas e 
sociais, que buscam suprir eventuais deficiências da formação escolar do estudante e incluí-lo 
no universo da cultura. 

Assim, esse valoroso projeto que atualmente mantém 3 (três) unidades, todas elas no 
Município de São Paulo (Itaquera, Lapa e Santo Amaro) tem formado cidadãos críticos e 
atuantes na sociedade, promovendo educação que contribui para fortalecer atitudes, valores, 
comportamentos e, sobretudo, um ensino que não discrimina, promove o diálogo, a 
solidariedade, a tolerância e o respeito para com o próximo. 

Dessa forma, apresento esta proposta de Decreto Legislativo, e peço respeitosamente 
aos demais pares desta casa de leis que apoiem esta justa homenagem ao Cursinho da Poli. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

