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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: O projeto Estudantes cotistas, suas famílias e a luta contra a pobreza no século XXI é
resultado de Pesquisas que temos realizado na disciplina do curso de Pedagogia - Teoria Curricular, do
CE/DMTE, coletando autobiograﬁas dos/as estudantes observamos que, muitos destes/as, são de
origem pobre, não tendo tido acesso a uma educação de qualidade e, para que não fracassem e tenham
sucesso acadêmico, temos o objetivo de ofertar aos estudantes, seus familiares e comunidade do
entorno, formação para uma Educação em Empreendedorismo com o curso: Programa Sei do
SEBRAE/PE que orienta para o empreendedorismo individual, ampliando as possibilidades dos
estudantes e seus familiares lutarem contra a pobreza no século XXI, não ﬁcando refém das parcas
oportunidades de emprego no serviço público das esferas federal, estadual, municipal ou da iniciativa
privada. A série SEI que ofertaremos se constitui dos módulos:SEI Vender,SEI Comprar,SEI Controlar
meu Dinheiro,SEI Empreender,SEI Unir Forças para Melhorar,SEI Planejar, SEI Administrar.
Utilizaremos a teoria da Autobiograﬁa e a metodologia da Pesquisa - ação. Como produto ﬁnal dessa
ação, realizaremos a FEIRA dos PRETOS NEGÓCIOS onde os cursistas poderão expor e escoar suas
produções realizadas em parceria com o SEBRAE / PE e a Rede de Afroempreendedores de Pernambuco,
faremos, visitas técnicas aos afroempreendedores tradicionais que são as Comunidades de Terreiros
de Religiões de Matriz Africana e aos Quilombos Rurais e Urbanos e realizaremos o III Seminário
Internacional de Educação em Africanidades e Afrodescendências nos dias 27, 28 e 29/11 no CE/UFPE
para socialização dos conhecimentos cientíﬁcos produzidos nesse processo.

