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Objetivos
" Criar um fluxo multidisciplinar de conhecimentos entre a universidade e as comunidades que a cercam,
efetivando a extensão e criando acesso aos conhecimentos produzidos na UFPE ao se ministrarem, então,
aulas de História, Geografia, Literatura, Língua Estrangeira, Redação, Gramática, Química, Física,
Matemática, Biologia voltados para o ENEM e Vestibulares. ESPECÍFICOS Aos servidos pelo projeto •
contextualizados com o conteúdo dado em sala de aula, somados a atuação em outros espaços-aulas. •
estudantes, de segunda a sexta-feira, prevenindo a violência e contribuindo para a qualificação do
estudante ao estabelecer espaços-aula para a realização dos momentos pedagógicos e dinâmicas onde o
conhecimento esta aliada à arte e atividade física; •
Acompanhar
o
desenvolvimento
pedagógico nas disciplinas dos alunos envolvidos, além de proporcionar também orientação vocacional e
planejamento de estudo. Aos promotores do projeto •
Aprimorar
as
políticas
didáticopedagógicas de sala de aulas; •
Desenvolver o acompanhamento e a avaliação
socioeconômica do aluno; •
Elaborar novas formas de auto sustentabilidade do
projeto; •
Ampliar o acesso aos meios de comunicação; •
Adolescente, no artigo 5 da Constituição Federal, no Direto Cível como um todo. "

Resumo
O GAP, Grupo de Apoio Preparatório, é um projeto que tem como objetivo capacitar alunos, sobretudo
oriundos da rede pública de ensino, desfavorecidos socialmente, a disputar uma vaga nas instituições de
ensino superior público ou privado. Tal iniciativa não visa apenas resultados imediatos, como a aprovação
no vestibular, mas mais do que isso, o intuito é de reforçar o exercício da cidadania, entendendo-o assim
o ensino como construção mútua entre educador e educando. Dessa forma, o projeto mostra-se como uma
via alternativa e crítica à instrução profissional. Busca-se dar ao aluno uma estrutura adequada,
indispensável à formação humana e técnica, a saber um ambiente favorável ao estudo, material humano
capacitado, acompanhamento pedagógico, material de estudo adequado e acesso ao lazer. Há a
preocupação, portanto, neste projeto, de suprir e auxiliar as lacunas que o ensino regular tem deixado.

