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Pré-Vestibular Quilombola abre inscrições
Date : 05-02-2013

A Prefeitura de Vitória da Conquista realiza entre os dias 14 de fevereiro e 5 de março as
inscrições para o Pré-Vestibular Quilombola. Os interessados devem se dirigir, em horário
comercial, à Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico (Semtre),
localizada na Avenida Bartolomeu de Gusmão, 744, Jurema.
“Mais do que potencializar a preparação para o vestibular, o objetivo maior do projeto é
trabalhar a autoestima e a consciência dos direitos quilombolas e dos povos tradicionais”,
destaca o assessor técnico de Políticas Públicas de Igualdade Racial, Flávio Passos.
As aulas do cursinho, previstas para começar em 21 de março, Dia Internacional de Combate à
Discriminação Racial, acontecem na Semtre, em dois horários: das 8h às 12h e das 18h30 às
22h. Antes da aula inaugural, será oferecido um curso intensivo de informática para os
participantes.
O Pré-Vestibular Quilombola é uma das ações que integra a Política de Promoção da
Igualdade Racial, desenvolvida pela Prefeitura de Vitória da Conquista. Em sua execução,
conta com a parceria das comunidades quilombolas e o apoio da Diretoria Regional de
Educação (Direc 20), do Instituto Federal da Bahia (Ifba) e da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (Uesb).
Acesso ao ensino superior - Desde 2009, o cursinho já conseguiu promover a aprovação de
mais de 130 quilombolas - alunos, ex-alunos e pré-vestibulandos mobilizados - em instituições
como Uesb, Uefs e Ufba. Em seu primeiro ano de funcionamento, o projeto ficou entre as cinco
melhores iniciativas de promoção da igualdade racial, dentre quase 100 concorrentes de todo o
país, conquistando o Prêmio Igualdade Racial promovido pela ONG Criar Brasil e pela
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Secretaria de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), do Governo Federal.
Das mais de 40 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares no
Território de Vitória da Conquista, mais de 25 já tiveram ou têm jovens frequentando as aulas
ou mobilizados pelo projeto para prestar vestibular ou ENEM.
Além das aulas comuns na preparação para os vestibulares e o ENEM, o cursinho quilombola
promove atividades de Cidadania e Consciência Negra, visitas dos alunos às comunidades
tradicionais, oficinas de redação, informática e artes, como teatro, dança afro e arte com argila.
Cada aluno contribui com R$10,00 reais por mês para complemento de materiais de secretaria
e lanche.
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