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Objetivos
O Pré-Acadêmico (Unidade do Ibura) tem como objetivo preparar os alunos oriundos de escolas públicas,
localizadas na comunidade do Ibura, para o ingresso – por meio dos processos de seleção (Enem e
Vestibular) – e permanência nos cursos de Graduação da Universidade Federal de Pernambuco e demais
Instituições Públicas de Ensino Superior.
Objetivos específicos: 1. Nivelar o conhecimento entre os
alunos da turma;
2. Estimular aos alunos a estudarem intensamente; 3. Incentivar a pesquisa, a
produção de textos e a análise crítica dos temas e conteúdos dos vestibulares e da atualidade.

Resumo
A participação descentralizada do Projeto Pré-Acadêmico na comunidade tem como objetivo preparar os
alunos oriundos de escolas públicas, localizadas na comunidade do Ibura, para o ingresso – por meio dos
processos de seleção (Enem e Vestibular) – e permanência nos cursos de Graduação da Universidade
Federal de Pernambuco e demais Instituições Públicas de Ensino Superior. A duração do projeto será de
12 meses (renovado tacitamente a cada ano), a contar das inscrições dos candidatos para o processo de
seleção, finalizando com a realização das provas dos vestibulares. Os programas de Extensão criados pela
UFPE visam estreitar os laços com a população, e o Pré-Acadêmico participa ativamente nisso,
beneficiando as comunidades do Estado de Pernambuco no combate à desigualdade social entre os alunos
das redes privada e pública de ensino, no que tange às oportunidades de ingresso e permanência na vida
acadêmica.
Por ser um projeto de cunho exclusivamente social, a comunidade participará ativamente e será a única
beneficiada dos resultados, por meio dos seus jovens estudantes, uma vez que ela é a principal cliente e
a quem se destinará toda atenção, focando-se o objetivo deste projeto. Além disso, poderão participar
da equipe as pessoas advindas da comunidade, mesmo não tendo ligação alguma com a escola sede deste
projeto, atuando de forma estritamente voluntária, sem fins políticos, financeiros e pessoais, com o
intuito apenas de apoiar o desenvolvimento do Pré-Acadêmico e dos seus alunos. Os pais terão papel
primordial nesse processo de aprendizado dos alunos e ampliação do projeto, uma vez que deverão
sugerir melhorias e incentivar seus filhos, parentes ou amigos a enfrentar os desafios lançados, o ritmo de
estudo e a concentração mínima para atingir os objetivos.

