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Resumo
O Projeto Vestibular Cidadão é, em sua essência, um curso voluntário pré-vestibular
voltado para estudantes de escola da rede pública de ensino, bem como ex-alunos de
escolas da rede particular, desde que tenham sido contemplados com bolsa de estudos
integral. Pretende prepará-los para o difícil processo seletivo das Universidades
Públicas, atenuando assim as diferenças estruturais entre estes e os estudantes oriundos
de escolas particulares. Todavia, o Vestibular Cidadão é mais que um cursinho: é uma
“oficina de cidadãos(ãs)”, um espaço de formação de jovens conscientes e mais
solidários(as), politizados(as) e mais comprometidos(as) com o futuro, que, há mais de
dez anos, reúne discentes das principais faculdades e Universidades de Pernambuco
com um único objetivo em comum: ensinar e aprender coletivamente. Estudantes de
graduação (licenciatura e bacharelado), pós-graduandos(as) e pós-graduados(as), em
maioria da UFPE e da UPE, ministram aulas dos conteúdos requisitados no ENEM
(Exame Nacional do Ensino Médio), dando substrato para que estudantes, muitas vezes
sem um Ensino Médio cursado a contento, possam ocupar o espaço universitário a eles
pertencente. Atrelado a esse contexto, é realizado um trabalho com adultos que
concluíram seus estudos há mais de vinte anos e pretendem, a partir da Universidade,
resgatar autoestima, dignidade e aprendizagem contínua ao ingressar na comunidade
acadêmica. Este é o propósito do Vestibular Cidadão - concatenar inclusão social com
consciência de participação. O projeto tem por fim precípuo aumentar a inclusão de
estudantes oriundos de escolas públicas nas Universidades Públicas do estado, fato que
se mantém constante ao longo dos anos de projeto. Além disso, visamos a uma
politização daqueles que passam por nossas atividades, ou seja, almejamos ampliar a
mente dos nossos alunos uma vez que ratificamos a importância da cidadania para a
construção de um mundo melhor. Em segundo lugar, permitir que seu público-sujeito
desenvolva outra concepção de Universidade e sociedade e, sobretudo, que se integre
no segmente ensino-extensão (dois dos pilares que sustentam a Universidade).
O Vestibular Cidadão inicia suas atividades sempre no mês de janeiro com o
planejamento que será aplicado ao longo do ano letivo. O contato com o público alvo
começa com a ampla divulgação do projeto promovida tanto pelos alunos da UFPE que
representam a coordenação, os professores do projeto e pelos alunos dos anos
anteriores que retornam com o intuito de fazer com que o projeto continue auxiliando
novos cidadãos(ãs). Esta gratidão tem sido um dos motores que sustentam a
longevidade do Vestibular Cidadão. São realizadas inscrições anuais para a arrecadação
de verba que garante a segurança do projeto ao longo do ano, e os novos alunos são
selecionados a partir de uma prova objetiva realizada na Faculdade de Direito do
Recife e nos colégios públicos dos arredores, haja vista a grande procura do público
(em média, todos os anos, recebemos cerca de 1.500 a 1.800 inscritos que disputarão
210 vagas). É preciso salientar que o projeto mantém suas atividades ao longo do ano
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(as aulas iniciam em março e estendem-se até outubro ou novembro, a depender da data
de aplicação das provas do ENEM) apenas com a arrecadação das inscrições iniciais,
não havendo cobrança de mensalidades ou de material de apoio para os alunos. O
projeto é auxiliado por cerca de 50 voluntários que ministram aulas de segunda a sexta,
das 13h às 18h15 e aos sábados das 8h às 13h15 de todas as disciplinas solicitadas pelo
ENEM, incluindo línguas estrangeiras. Ao final do ano, temos um índice de aprovação
chegando aos 70% dos alunos que conseguem manter-se até o final do curso.
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