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Objetivos
Desenvolver a capacidade e autoestima dos estudantes, em relação as dificuldades sociais e de
aprendizagem inseridas na localidade do Ibura; •
Ocupar o tempo livre dos mesmos a
fins de prepará-los para Ingressar nas Universidades Públicas, com uma visão humanística e
social como garantia de um acesso democrático à educação superior; •
Firmar
a
relação Universidade/Sociedade, através do processo de extensão, fazendo-se também o
complemento da aprendizagem na formação dos graduandos envolvidos, pela vertente prática;
•Trabalhar à temática referente à vulnerabilidade às drogas, de forma a conscientizá-los sobre
os riscos ofertados pelas mesmas, mantendo-os esclarecidos sobre a problemática. Sendo assim,
a contextualização da temática será abordada através da relação drogas/indivíduo/sociedade, a
partir da ótica da educação

Resumo
O Projeto Pré-Acadêmico UFPE NA PERIFERIA, conta com a colaboração de estudantes de graduações de
Universidades Federais de Pernambuco (UFPE e UFRPE). Os estudantes participantes, vivenciam aulas
dinâmicas e motivadoras com os conteúdos exigidos nos programas vestibulares e ENEM. Com a finalidade
de trazer juntamente com a construção do conhecimento, também são trabalhados temas de caráter
social, pedagógicos e motivacionais. Como ferramenta de intervenção local o projeto pré-acadêmico
também abordará temas relacionados à Drogas, sexualidade, atualidades e seus efeitos e causas dentro da
nossa sociedade civil. O Projeto Educacional tem como local da ação social o Bairro do Ibura, e a atuação
juntos aos jovens das comunidades em vulnerabilidade. O pré-acadêmico também pretende mostrar
através de apoio psicopedagógico, uma visão humanística, por meio de ensino, pesquisa e extensão, que
estabelecem o papel das Universidades nesse desenvolvimento. A meta é fazer com que a UFPE vá até
onde a mudança se faz necessária, ou seja, sair além dos muros, ir além dos laboratórios, departamentos
e centros de estudo, ir até a periferia da cidade. Assim, diante das objetivações apresentadas até então,
o Projeto que segue, oferecerá também para os graduandos participantes a oportunidade de por em
prática o desenvolvimento das atividades nas quais estão sendo formados, trazendo também a
interdisciplinaridade das diferentes atuações profissionais localizadas nos Campus das Universidades
presentes.

