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Objetivos
O Vestibular Cidadão tem por fim precípuo aumentar a inclusão de estudantes oriundos de escolas públicas nas
Universidades Públicas do estado. Além disso, visamos a uma politização daqueles que passam por nossas atividades,
ou seja, queremos que o aluno saia com uma mente diferente daquela com que ingressou no projeto, uma vez que
ratificamos a importância da cidadania para a construção de um mundo melhor.
Os objetivos do projeto estão
relacionados com os dois vieses de sua atuação. Primeiramente, contribuir para a reconfiguração do corpo discente
das instituições públicas e aumentar o número de jovens e adultos que ingressam no nível superior. Em segundo
lugar, permitir que seu público-sujeito - aqui abrangendo vestibulandos e voluntários - desenvolva outra concepção
de universidade e sociedade, e sobretudo que se integre no tripé ensino-pesquisa-extensão que deve nortear a
academia.

Resumo
A relação do Projeto Vestibular Cidadão com o tripé da universidade pública é, como já se expôs, um dos nortes do
projeto.
Conquanto seja um trabalho vinculado precipuamente à Extensão universitária, uma vez que possibilita
que discentes dos mais diversos cursos possam, a partir de seu trabalho voluntário, entrarem em contato com setores
oprimidos da sociedade e amadurecerem sua concepção de associação da teoria e academia à prática, há relação
direta também com o Ensino.
Os discentes, notadamente das licenciaturas, têm possibilidade de ministrarem aulas
dos conteúdos que passaram a dominar nos seus cursos, muitas vezes conseguindo, inclusive, dispensa das atividades
obrigatórias de sala de aula. A partir do momento em que podem lidar com um corpo de estudantes heterogêneo
mas, de regra, com uma formação deficitária, podem identificar os principais problemas relacionados ao domínio de
determinado conteúdo.
Para os discentes que não cursam licenciaturas, o Vestibular Cidadão, como uma atividade
de Extensão, permite uma aproximação entre a universidade e a sociedade, dando sentido à academia a partir do
cumprimento de sua função social, por um lado, e contribuindo para a formação pessoal de futuros profissionais das
mais diversas ciências
O Projeto Vestibular Cidadão é, em sua essência, um curso pré-vestibular gratuito voltado para alunos e ex-alunos de
escolas públicas de todas as idades. Pretende preparar os estudantes 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”, um espaço de formação de
jovens conscientes e mais solidários, politizados e mais comprometidos com o futuro, que, há mais de quinze anos,
reúne discentes das principais universidades de Pernambuco cujo objetivo comum é ensinar e aprender
coletivamente. Alunos de licenciatura e bacharelado, inclusive pós-graduandos, em maioria da UFPE e da UPE,
ministram aulas dos conteúdos requisitados no ENEM e nos exames da UFPE,UPE e IFPE, dando substrato para que
estudantes, muitas vezes sem um Ensino Médio cursado a contento, possam ocupar um espaço universitário a eles
pertencente. Nesse contexto, é realizado em paralelo com as atividades dirigidas aos jovens, 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. Esse é o propósito do Vestibular Cidadão- combinar inclusão social
com consciência de participação.

