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Curso Pré-Vestibular Popular Liberato – CPVPL  

O acesso de alunos de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos,          
indígenas, pessoas trans, travestis ou em situação de refúgio, ao ensino superior é             
um processo difícil devido às desigualdades sociais e à falta de equidade da             
educação básica da rede pública de ensino em relação à rede privada. O Curso              
Pré-Vestibular Popular Liberato (CPVPL) pretende alcançar esse público em         
especial, em encontros preparatórios para o exame Vestibular da UFRGS e provas            
do ENEM, como um estímulo para o ingresso ao ensino superior, com base na              
educação libertadora e acolhedora, formando cidadãos que possam construir uma          
sociedade menos desigual e mais consciente de seus direitos. Além disso, objetiva a             
formação através de trocas de experiências entre os educadores do CPVPL, que            
são voluntários, e convidados externos, as quais ocorrem nas reuniões de           
educadores, quando presenciais, e virtualmente pela plataforma Jitsi. O CPVPL é           
uma ação do programa Por Dentro da UFRGS, vinculado à Universidade Federal do             
Rio Grande do Sul, realizada em parceria entre o Departamento de Educação e             
Desenvolvimento Social e a Escola Municipal Dr Liberato Salzano Vieira da Cunha.            
Desde 2017 as aulas acontecem à tarde na escola parceira, em Porto Alegre.             
Atualmente, devido à pandemia, ocorrem de forma virtual pelo aplicativo WhatsApp           
e plataforma Classroom, após consulta de disponibilidade dos alunos à internet e            
aos dispositivos. O curso está sempre se reinventando, aumentando o número de            
aulas e conta com aproximadamente 100 educadores voluntários (alunos de          
graduação e pós-graduação de diversas universidades). Os educadores não         
contribuem somente com a construção de conhecimento, mas também         
acompanham a situação emocional e familiar dos estudantes de forma que se            
sintam respeitados, acolhidos e valorizados, visando redução da evasão. Essas          
atitudes contribuíram com a aprovação de mais de 20 alunos em vestibulares e             
bolsas de estudos através do PROUNI, no intervalo 2017-2019. 
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