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RESUMO

Tendo em vista a dificuldade de acesso e permanência dos segmentos sociais desfavorecidos à universidade, o objetivo é disseminar informações aos estudantes da rede pública

sobre ações afirmativas que favorecem o ingresso e continuidade no ensino superior na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Entendemos que Ações Afirmativas

são formas de reparação social das discriminações vividas por grupos (negros, indígenas, portadores de deficiência, homossexuais, transgênero, transexuais...) por meio de

políticas de participação social e garantia de direitos básicos (JÚNIOR & DAFLON, 2014). O projeto teve início em Ago/2016.  Foi realizada uma pesquisa documental sobre as

modalidades de ações afirmativas existentes na UEMG e essas informações foram sistematizadas compondo um roteiro para apresentação voltada aos estudantes do terceiro

ano do ensino médio, por meio de rodas de conversa. Foi selecionada uma escola localizada na Região do Barreiro, Belo Horizonte (MG), que valoriza uma cultura de preparação

dos jovens para o ensino superior em parceria com a Educafro Minas. Foi realizada uma visita à escola onde o projeto foi apresentado ao diretor e ao professor envolvidos com a

temática, que demonstraram interesse e disponibilidade providenciando o espaço e data-show e acenaram com a possibilidade de diversas datas para atividade solicitando sua

extensão à outras turmas. Suas ações evidenciam uma ruptura com a reprodução da crença constatada por Valente (2005) entre professores da educação básica, de que os

estudantes pobres e negros não são “educáveis”. No momento atual a expectativa é que os encontros agendados com os estudantes favoreçam a emergência de

questionamentos sobre o ensino superior. Todas as atividades desenvolvidas até aqui, a pesquisa de levantamento, a revisão da literatura, a elaboração do roteiro e os contatos

iniciais com a escola repercutem positivamente sobre a trajetória da bolsista na licenciatura.
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