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Objetivo: Articular as ações em comunicação já promovidas pela Rede Coque Vive com
ações na área da educação. Organizar um pré-vestibular comprometido com uma
formação humana e política. Promover a troca de conhecimentos e vivências entre a
universidade e a comunidade do Coque. Garantir o acesso de mais moradores do Coque
à universidade pública. Contribuir para a construção de uma universidade mais voltada
para a sociedade e suas necessidades. Colaborar para a construção de uma visão mais
crítica da realidade
Resumo: O projeto 'Ações em rede Coque Vive 2012' está dentro das ações
extensionistas que vem sendo realizadas na comunidade do Coque desde 2006. Esse ano,
além da continuidade das ações do Coque vive em comunicação, com a produção de
livros e vídeos, como a publicação 'Dos alagados à especulação imobiliária: fragmentos
da luta pela terra na comunidade do Coque e a série para TV: 'Coque: histórias da terra',
o projeto se articula cada vez mais com a área da educação. Primeiramente através do
cineclube Cine Coque, que leva às escolas públicas do Coque e à universidade exibições
de filmes e debate sobre a condição dos espaços populares, dos direitos humanos e da
exclusão social. Segundo, pela ação de destaque, esse ano: “Paideia: pré-vestibular de
formação humana do Coque”, que conta com estudantes de graduações e de pósgraduações dos diversos centros da UFPE e se propõe a realizar uma formação
humanística com jovens recém-saídos do ensino médio da comunidade do Coque.
Guiando-se pelos conteúdos do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), o prévestibular se propõe a promover também espaços interdisciplinares de convívio e de
aprofundamento de discussões, levantando o debate de alguns temas próximos à
realidade dos alunos. O projeto objetiva proporcionar maiores e melhores condições de
ingresso dos jovens da comunidade do Coque na universidade pública, ao mesmo tempo
em que se configurará como espaço de prática e desenvolvimento de habilidades
pedagógicas para os universitários envolvidos, os quais terão oportunidade de lecionar
os conteúdos apreendidos nos respectivos cursos de graduação.

