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Pré Vestibular Popular Educação para o Desenvolvimento Social (Cópia) 23-02-2018

Protocolo do SIGProj:   295229.1656.199910.04032018

De:01/04/2018  à  01/04/2019
 

Coordenador-Extensionista 
  Marta da Silva Batista

Instituição 
  UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Unidade Geral 
  CT - Centro de Tecnologia

Unidade de Origem 
  NIDES/CT - Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social

Resumo da Ação de Extensão
   O Pré Vestibular Popular (PVP) Educação para o Desenvolvimento Social é resultado do diálogo do Núcleo Interdisciplinar para

Desenvolvimento Social NIDES com diversas organizações e movimentos sociais de determinados territórios socialmente desfavorecidos
do estado do Rio de Janeiro. Esse tipo de ação possui demanda social, pois apesar dos avanços trazidos pelas políticas afirmativas, a
população pobre ainda encontra grande dificuldade para ingressar no ensino superior público brasileiro, mesmo que este acesso tenha
aumentado de 2003 a 2014. Diante dessa realidade, surge o Pré- Vestibular Popular, cujo objetivo principal é ser, para além de um
preparatório para os exames vestibulares, um espaço de formação crítica e emancipatória para todos os atores envolvidos no processo
ensino-aprendizagem, neste sentido será usado metodologia participativa. Pretende-se primeiramente, nesta fase exploratória ter como
resultado a autogestão por parte dos participantes dos polos, como também termos inicialmente, o mínimo de 10% dos participantes
aprovados e com desenvolvimento metodológico autogestionado aumentar este indicador quantitativo. Espera-se ter impacto social
significativo no que tange ao propósito do uso de tecnologias sociais na qualidade de vida e em sua relação com o território.

Palavras-chave
    Desenvolvimento Social, Tecnologia Social, Educação Popular, Metodologia participativa, Autogestão

Público-Alvo
   O público de educandos será composto por estudantes do terceiro ano do ensino médio e egressos da escola pública. Também

compõem o público, os estudantes da UFRJ que atuarão como educadores no projeto, bem como os militantes de movimentos sociais
que estão atuando no projeto.

Situação
   Atividade EM ANDAMENTO

Contato
    E-mail: pvpnides@gmail.com Site: www.nides.ufrj.br
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