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O PRÉ-PÓS - UFPE 

 

A análise da desigualdade racial que é estrutural e estruturante na sociedade brasileira (GOMES, 

2012; SILVA e ROSEMBERG, 2008) revela que à medida que se ascende nas diferentes etapas de 

escolarização a desigualdade se amplia: analisando dados do censo de 2010 (ROSEMBERG, 2013), 

a defasagem racial entre brancos e negros foi de mais de 14% na conclusão do ensino fundamental, 

50% no final do ensino médio, quase 200% a mais na conclusão do ensino superior e 450% a mais na 

pós-graduação (ROSEMBERG, 2013). Além de lidarmos com baixa diversidade étnico-racial nas 

universidades em geral e na pós-graduação em específico, temos pequena percepção destes espaços 

como expressão da hegemonia racial branca. Nessa perspectiva, o PRÉ-PÓS tem como principal 

objetivo promover um espaço de formação que possibilite o acesso de grupos minoritários na pós-

graduação. O curso será realizado no mês de agosto de 2018, e as aulas serão ministradas nas 

modalidades presenciais, que ocorrerão nas dependências da UFPE (Campus Recife) de 06 a 10 das 

18h às 22h. Serão 5 encontros e contam com a participação de professoras negras vinculadas a 

instituições de ensino superior públicas e privadas do estado de Pernambuco (PE) e do Coletivo de 

Acadêmicas Negras Luiza Bairros (CAN). Além dos encontros, os/as alunos/as terão a oportunidade 

de conhecer e acompanhar os grupos de pesquisas das docentes e receber as orientações durante a 

preparação para as seleções. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Preparar candidatos e candidatas para participação em processos seletivos para programas de pós-

graduação, em nível de mestrado e doutorado. 

 

OBETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Contribuir para que os candidatos adquiram condições de acesso à pós-graduação para maior 

equidade e diversidade no mestrado ou doutorado; 

 Estimular pessoas provenientes de segmentos sociais sub-representados no ensino superior a 

prosseguir os estudos, como estratégia para o aprimoramento profissional; 



 Promover a diversificação de áreas de conhecimento frequentadas no mestrado ou doutorado 

por pessoas que provêm de segmentos sociais sub-representados no ensino superior para além 

daquelas tradicionalmente escolhidas; 

 Institucionalizar experiências de formação preparatória para o processo seletivo no mestrado 

e doutorado no contexto de práticas de ação afirmativa; 

 Atender a candidatos e candidatas que se autodeclararam como negros/as ou pardos. 

 

PÚBLICO 

 

O/a candidato/a deve: 

a) ser brasileiro/a ou estrangeiro/a portador/a de RNE; 

b) ter diploma de graduação em curso superior reconhecido pelo MEC; ou estar cursando os últimos 

períodos da graduação em curso reconhecido pelo MEC; 
c) pertencer a um dos grupos que, sistematicamente, têm tido acesso restrito ao ensino superior, ou 

seja, negros/as ou pardos. 

 

INSCRIÇÃO  

 

Todos/as os/as candidatos/as devem encaminhar, anexos ao email preposufpe0@gmail.com, 

em formato PDF, os seguintes documentos:  

 

a) Carta de Apresentação, elaborada pelo/a próprio/a candidato/a, contendo os seguintes itens: 

nome e assinatura do/a candidato/a; as razões pelas quais deseja fazer o Curso, um breve histórico de 

vida e trajetória acadêmica e participação em movimentos sócio-culturais; intenção de pesquisa 

(Máximo 5 páginas; fonte times new roman, tamanho 12, espaço 1,5);  

b) Curriculum Lattes; 

c) Diploma de graduação, ou documento equivalente, ou declaração do Curso que comprove estar o 

candidato em condições de concluir o curso de graduação antes do fim do curso.  

 

SELEÇÃO  

 

O processo de seleção constitui-se de duas etapas, sendo: 

 

I) Análise da documentação solicitada e da carta de apresentação. 

 

NÚMERO DE VAGAS 

 

35 vagas. 
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