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Objetivos:
O Vestibular cidadão tem por fim precípuo aumentar a inclusão de estudantes oriundos de escolas
públicas nas Universidades Públicas do estado. Nada obstante, transcendentalmente, visamos a
uma politização daqueles que passam por nossas atividades, ou seja, queremos que o aluno saia
com uma mente diferente daquela com que ingressou no projeto, uma vez que ratificamos a
importância da cidadania para a construção de um mundo melhor. O projeto possui, em síntese, o
objetivo de tornar concreto o sonho do ensino superior para um número cada vez maior de
estudantes que, formados a partir da consciência de cidadania e solidariedade, reproduzirão em
suas comunidades e até na maneira de conduzir seu curso e vida profissional ações voltadas para a
inclusão e para a reflexão acerca dos papéis sociais e da maneira como os mesmos vêm e devem ser
exercidos na sociedade.
Resumo:
O Projeto Vestibular Cidadão é, em sua essência, um curso pré-vestibular gratuito voltado para
alunos e ex-alunos de escolas públicas. Pretende preparar os estudantes para o difícil processo
seletivo das universidades públicas, atenuando assim as diferenças estruturais entre estes e os
estudantes oriundos de escolas particulares. Todavia, o Vestibular Cidadão é mais que um cursinho:
é uma “oficina de cidadãos”, um espaço de formação de jovens conscientes e mais solidários,
politizados e mais comprometidos com o futuro, que, há mais de dez anos, reune discentes das
principais universidades de Pernambuco cujo objetivo comum é ensinar e aprender coletivamente.
Alunos de licenciatura e bacharelado, inclusive pós-graduandos, em maioria da UFPE e da UPE,
ministram aulas dos conteúdos requisitados no ENEM e nos exames da UFPE,UPE e IFPE, dando
substrato para que estudantes, muitas vezes sem um Ensino Médio cursado a contento, possam
ocupar um espaço universitário a eles pertencente. Nesse contexto, é realizado em paralelo com
as atividades dirigidas aos jovens, um trabalho com adultos que concluíram seus estudos há mais de
vinte anos e pretendem, a partir da universidade, resgatar auto-estima, dignidade e aprendizagem
contínua. Esse é o propósito do Vestibular Cidadão- concatenar inclusão social com consciência de
participação.

