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Objetivos:
 Escutar, ler, interpretar e analisar as narrativas autobiográficas de estudantes
negros/as cotistas do curso de Pedagogia,
 Identificar as principais dificuldades enfrentadas por esses estudantes na
construção dos conhecimentos acadêmicos exigidos no seu curso,
 Planejar e executar estratégias e táticas de acompanhamento e de intervenção
com vistas à permanência e ao sucesso dos estudantes cotistas do curso de
Pedagogia,
 Ofertar, em parceria com o SEBRAE/PE, o programa: Série SEI para
empreendedores/as individuais.
 Realizar feira de negócios elaborados por estudantes e seus familiares.
Resumo
Pesquisas que temos realizado no âmbito da disciplina obrigatória do curso de
Pedagogia, Teoria Curricular, que lecionamos no CE – Centro de Educação, ofertada pelo
DMTE – Departamento de Métodos e Técnicas de Educação, coletando autobiografias
dos/as estudantes tem demonstrado que a maioria destes/as não escolheu o curso de
Pedagogia como primeira opção. Cursos como Medicina, Direito, Engenharias e
Psicologia, estão figurando como sendo de maior preferência. Ocorre que, sendo esses
estudantes de origem muito pobre, não tendo tido acesso a uma educação de qualidade,
onde pudessem se aprofundar numa língua estrangeira, ter aulas de disciplinas isoladas
em Matemática, Química, Física e Biologia, ao tentar vestibular, em até 05 vezes,
fracassam, restando- lhes conformarem-se em cursar Pedagogia, a contra gosto, por ser
mais fácil e, muitos desejam trabalhar como pedagogos, não em escolas, mas, em
hospitais e grandes empresas, nesse sentido, ofertaremos aos estudantes e seus
familiares 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
se constitui dos módulos:SEI Vender,SEI Comprar,SEI Controlar meu Dinheiro,SEI
Empreender,SEI Unir Forças para Melhorar,SEI Planejar, SEI Administrar.
.

