FACE EDUCA
DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
PARA MUDAR O MUNDO!
João Pedro Panza Carvalho e Nicolly Corgosinho Campos
A educação brasileira, além de deficitária,
infelizmente, também é altamente elitizada.
Essa desigualdade é ainda mais acentuada no
Ensino Superior.
De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), em 2018, dos alunos
que completaram o ensino médio na rede pública,
somente 36% entraram numa faculdade. Para os da
rede privada, esse percentual é de 79,2% (mais
que o dobro em comparação com a rede pública).
Em 2017, 51,5% dos brancos com ensino médio
completo ingressaram no ensino superior. Já entre
pretos e pardos essa proporção era de 33,4%.

-Cerca de 80% nunca realizou um Cursinho PréVestibular anteriormente;
-Cerca de 30% não possuem parentes próximos
que já cursaram ensino superior .

Nesse
sentido,
O
FACE
Educa
propõe
desenvolvimento coletivo e impacto social na
Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, na
comunidade acadêmica e em toda a região
metropolitana de Belo Horizonte.
O FACE Educa, cursinho pré-vestibular totalmente
gratuito, é direcionado para estudantes de escolas
públicas de baixa renda, com aulas iniciadas em
Agosto de 2019. O projeto foi idealizado pelos
alunos Aline Sabino, João Pedro Panza e Thaís
Terra, alunos de Economia (UFMG) e, atualmente,
possui 46 voluntários em sua equipe (dentre
professores, monitores e assessores de gestão
interna) e 45 alunos.
Dos 45 alunos assistidos:
-Cerca de 90% cursa/cursou o Ensino Médio na
Rede Pública Estadual;
-Cerca de 64% se declaram pardos ou negros;
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Dessa forma, através do incentivo e do
fomento à educação, de aluno para aluno, nossa
missão é mudar o mundo democratizando o acesso
à Universidade, principalmente, por estudantes da
rede pública de ensino médio!
“Educação não transforma o mundo. Educação
muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo".
(Paulo Freire)
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