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Resumo da Proposta:
O Núcleo de Educação Integral e Ações Afirmativas – NEAfi – UFPE - tem como foco principal promover o diálogo, o
aprendizado e a formação continuada nas comunidades populares, em torno da Universidade Federal de Pernambuco,
desenvolvendo ações como o Pré-Acadêmico Inovação, que venham contribuir para o fortalecimento destas
comunidades sob o ponto de vista cultural, identitário e formativo, ao mesmo tempo, objetiva oferecer aos monitores a
possibilidade de acumular novas experiências de caráter acadêmico/cientifico e humanístico. Nessa expectativa, desde
2014 o NEAfi estabeleceu uma parceria com o Centro de Atividade Doméstica – CAD, visando desenvolver as atividades
que promovam a construção e aplicabilidade do Pré-Acadêmico Inovação. Assim, o mesmo funciona no bairro da Várzea
e atende as comunidades da Várzea, Brasilit, Engenho do Meio, Cidade Universitária da cidade do Recife, entre outras
cidades adjacentes, tais como Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes. As atividades pedagógicas primam em aguçar o
método freiriano, entretanto, torna-se um desafio em mesclar tal método, com vista a aplicar em todas as disciplinas
os conteúdos do ensino médio, visando suprir as lacunas de conhecimentos básicos dos alunos que em geral são das
escolas públicas e chegam com deficiência no aprendizado. A meta do Pré-Acadêmico Inovação é a formação dialogada
e inclusiva dos alunos da rede pública de ensino e jovens e adultos , preparando-os para o Exame Nacional de Ensino
Médio ENEM, para ressaltar o aprendizado continuado em todos, uma vez que, os docentes na sua grande maioria são
alunos da graduação e da pós-graduação.

Objetivo Geral:
Promover a formação pedagógica de jovens e adultos das comunidades circunvizinhas da UFPE, bem como, dos
estudantes universitários, visando proporcionar a ampliação de oportunidades e qualificação em processos de acesso e
permanência ao ensino superior.

Objetivos Específicos:
1. Contribuir com experiências em sala de aula para a carreira acadêmica dos alunos da graduação;
2. Oportunizar o aumento de jovens e adultos ingressos nas universidades;
3. Estimular a autoestima por meio de um processo de valorização dos sujeitos envolvidos;
4. Criar espaços integrados através de processos formativos , com a participação dos professores, estudantes da
graduação e pós-graduação, através da articulação com o Projeto VPR (Visualização e Potencialização dos Resultados) e
do LEMAT (Laboratório de Ensino da Matemática)

