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UNIÃO DE NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO POPULAR PARA NEGRAS/OS E CLASSE TRABALHADORA
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FEI: Mais uma conquista para o povo da UNEafro!
Podemos comemorar mais uma vitória do nosso povo. Firmamos convênio com a FEI, um dos maiores Centros Universitários do país na área de
Engenharia e com cerca de 60 anos
de tradição em educação.
Teremos a oportunidade de ocupar
uma das áreas do conhecimento
mais elitista e inserir nosso povo na
busca por uma tecnologia que atenda às necessidades dos pobres e não
apenas da grande burguesia.

Os/as quarenta candidatos/as,
que ganharam a isenção da taxa de
R$60,00 do vestibular, poderão disputar bolsas de 100%, 75 % e 50%. A
porcentagem da bolsa será definida
pela universidade através da avaliação sócio-econômica e do desempenho do/a aluno/a no vestibular.
Até o dia 3 de novembro, os/as
alunos/as deverão se inscrever, presencialmente, nos campos de São
Bernardo do Campo, no Bairro As-

sunção e da Liberdade, fazer o pedido de bolsa no site da FEI e providenciar os documentos pedidos pela
universidade.
A responsabilidade cresce, são bolsas limitadas e a concorrência é
grande, mas confiamos em nossos/
as alunos/as e sabemos que teremos bons resultados.
Parabéns a todos/as os/as com
panheiros/as da UNEafro por mais
essa conquista.

FAINC – Faculdades Integradas Coração de Jesus
Estamos em um momento de muita comemoração e entusiasmo. A região do ABCD e cidades adjacentes recebem mais um convênio com muita alegria. Dia 28 de Outubro, foi um dia muito significativo, que marcou um novo passo para a UNEafro. A FAINC convidou a todos os nossos estudantes para a apresentação da Instituição e
dos cursos (Biblioteconomia, Nutrição, Educação Artística e Comunicação Social com Habilitação em Publicidade
e Propaganda). Não contávamos com a palestra de motivação oferecida pelo Profº Mirtes, que foi recebido muito bem pelos estudantes. Fizemos um tour pela faculdade e conhecemos todas as salas e laboratórios.
Os interessados devem retirar a Carta de Encaminhamento até o dia 07/11/09, no Escritório Central, das 9h às
20h.

USF - Vestibular 2010

UMC - Possibilidade de bolsas

As listas com os nomes dos/as estudantes dos núcleos pré-vestibulares
UNEafro interessados nos cursos da
USF já foram enviadas.
O próximo passo é fazer a inscrição
para o vestibular pelo site da universidade (www.usf.com.br) ou pessoalmente nas Centrais de Atendimento
dos campi da instituição até o dia
10/11.
O valor da taxa de inscrição é R$
50,00 e a prova será realizada no dia
14 de novembro, às 14 horas, simultaneamente nos campi de Bragança
Paulista, Campinas, Itatiba e São
Paulo.
Leia as orientações completas em
nosso site.

A UMC – Universidade Mogi das
Cruzes concedeu à UNEafro bolsas
de 30% e 70%, conforme o valor do
curso, além da isenção da taxa do
Vestibular.
A reunião com os/as interessados/
as acontecerá no dia 05/11, ás 19
horas, no Escritório Central. Ate lá.

FAAT - Vestibular adiado
Por conta da nova data do ENEM, o
vestibular da FAAT foi adiado para
10 de janeiro de 2010, portanto,
ainda temos tempo.
Nas próximas semanas, a universidade confirmará as orientações
para os/as candidatos/as à bolsas.

UNEafro e Unicastelo
Os núcleos da Zona Leste também
podem ser contemplados com
excelentes parcerias.
A Reitoria da UNICASTELO - Universidade Camilo Castelo Branco recebeu representantes da UNEafro para dialogar uma proposta de acordo
para cessão bolsas de estudos.
Há duas possibilidades de acordo,
com chances de bolsas parciais
(50%) e integrais (100%).
A definição se dará nas próximas
semanas.
A reunião com os/as interessados/
as e representantes dos núcleos será no dia 05/11, às 19 horas, no Escritório Central.

Critérios de avaliação para concessão de bolsas de estudos
O critério de avaliação para a concessão de bolsas de estudo na UNEafro
se dará a partir de duas “notas”, que
serão balizadas em dois pilares principais: 1 – Nota de Avaliação de Ação
Afirmativa – Parte 1. Esta nota será
gerada a partir dos dados da préinscrição dos alunos. 2 – Nota de Avaliação da Coordenação do Núcleo –
Parte 2. Esta nota será gerada a partir de avaliação dos coordenadores
do Núcleo e Auto-Avaliação. Destas

duas “notas”, será tirado um total
(nota final) que, acompanhado dos
princípios de proporcionalidade regional e oferta de benefícios, norteará
a distribuição dos benefícios aos estudantes. Todo o trabalho de compilação dos dados recolhidos será realizado por uma Comissão indicada pelo CGU e centralizado no Escritório
Central. A coordenação deve agir
sem paternalismo, proteção ou assistencialismo, pois estamos formando

militantes conscientes, nossos futuros representantes e lideranças. Os
coordenadores receberão em seus
e-mails uma planilha com os dados
dos estudantes que preencheram a
ficha de Pré-inscrição – Seleção de
Bolsas de Estudos. Os mesmos deverão completar o preenchimento da
planilha com os dados da Ficha de
Avaliação da Coordenação do Núcleo
Base e enviar para o e-mail da UNEafro Brasil até 31 de outubro.

O Coletivo Dolores está com espetáculo em cartaz
“Espetáculo Festa a Saga do menino Diamante - Uma Ópera Periférica”

O espetáculo é realizado todos os sábados, de 29 de Agosto até 14 de Novembro, das 22h às 4h, mas não se
assustem pois são 2 horas de apresentação e o restante é Festa.
A peça narra à saga da aventura humana. Para contar esta história, utilizam três prismas diferentes e simultâneos:
1) o desenvolvimento do ser humano como ser social em sua saga histórica; 2) a construção da cidade como fruto
e estímulo da ação do ser social; 3) a formação da consciência do indivíduo como apreensão particular do ser social. Há 1 ônibus para levar e trazer as pessoas do movimento.
Os núcleos interessados devem contatar o Escritório Central para a organização. Vale a pena participar!

Inscrições para Bolsas na FESB
A Carta de Encaminhamento para se
inscrever no vestibular da FESB, em
Bragança, já pode ser retirada nos
núcleos Negra Anastácia, Obama,
Piracaia e Florestan Fernandes.
Nos próximos dias, a Direção da FESB
comunicará quais são os cursos com
possibilidade de bolsas 50% ou 1000%.
A isenção da taxa é parcial, ou seja,
todos os candidatos da UNEafro pagarão R$ 15,00 pela inscrição. A contribuição para a UNEafro será de R$
5,00 para interessados em bolsas
100% e de R$ 15,00 para interessados

em bolsas 50%. A coordenação do
núcleo deve recolher a contribuição
de todos os candidatos e fazer um
depósito único na conta corrente
285.029-x, agência 3687-0, Banco do
Brasil, em nome do CEAC.
Com a Carta de Encaminhamento, os
candidatos podem comparecer à Secretaria da FESB, em horário normal
de atendimento, informar sua condição de candidato da UNEafro e realizar a inscrição de forma presencial.
Atenção: para candidatos à bolsas de
estudos, não é valida a inscrição pela
internet.

ENAD 2009
O Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes - ENAD, que esse ano
acontecerá nos dia 8 de novembro ás
13h, terá o objetivo de avaliar os
cursos de Direito, Administração, Psicologia entre outros.
Esse ano a convocação foi universal,
ou seja, todos os alunos ingressantes
e concluintes desses cursos são obrigados e fazerem o exame.
É através do ENAD que o MEC avalia
as condições do ensino superior, que
necessita de reformas mais que urgentes.
O local da prova dos convocados está
no site do Inep: www.inep.gov.br

UNIFAI - bolsas de 50%
Estão confirmadas as bolsas de 50% na UNIFAI. O Centro Universitário Assunção, que possui campus na Vila Mariana, Santana e Ipiranga, prepara os alunos para o exercício da cidadania e os qualifica para o mercado de trabalho.
A inscrição deverá ser efetuada mediante Carta de Encaminhamento da UNEafro. Fique atento ao nosso site, pois
os cursos e as orientações para participar do processo seletivo serão divulgados em breve.
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