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Anualmente, vêm sendo ofertadas sessenta vagas para o Ensino Médio Integrado no campus
Osório, isso tem resultado em processos seletivos concorridos, similares aos de acesso aos
cursos mais disputados em universidades públicas. Prova disso é que mais de trezentos
estudantes disputaram uma vaga para ingresso em 2015. Essa situação exige que os candidatos
não apenas demonstrem o quanto aprenderam no Ensino Fundamental quanto apresentem
habilidades específicas para responderem a provas objetivas, que, entre outras coisas, requer
organização mental, autoestima, confiança. Pensando, na dificuldade que a prova oferece, bem
como na própria vivência no ano anterior do bom desempenho, é que um grupo de alunos do
instituto se mobilizou e sugeriu a organização de aulas específicas para a preparação de
candidatos para a realização da prova. Foi, então que surgiu o projeto de um pré-vestibulinho
social intitulado "Vem Pro IF". Com o apoio de professores e técnicos educacionais, esses
estudantes se organizaram por área de afinidade e assumiram a função de agentes
socializadores dos conhecimentos que entendem necessários para a aprovação no processo
seletivo. Dos sessenta inscritos no projeto, onze tiveram sucesso e garantiram uma vaga na
escola. No ano de 2015, o projeto mantém sua ideia inicial mas tem a ambição de expandir seu
papel, principalmente, focando na população de baixa renda, já que, foi verificado em outro
projeto de pesquisa sobre o “sucesso dessa inclusão” que os estudantes aprovados são
oriundos das escolas centrais, o que não rompe com ciclo da meritocracia. Para tanto, na
próxima etapa, será criado um edital que garanta o acesso de estudantes provenientes das
escolas periféricas, dos municípios do Litoral Norte.
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