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EM 2016 TODAS AS FEDERAIS TÊM
QUE TER 50% DE COTAS
A Lei Federal nº 12.711 de 29 de agosto de 2012, que determina parcialmente o im da MERITOCRACIA
INJUSTA, completa 4 anos em 2016. Como deine a Lei, todas as Universidades Federais, neste ano,
tem que completar as COTAS de 50% de suas vagas para alunos NEGROS e brancos da Rede Pública,
indígenas e Deicientes! Depois de muitos embates do movimento social negro com setores conservadores da sociedade (que não enxergavam a exclusão institucional), a vitória veio! O que isto signiica?
Vamos ilustrar com um caso concreto. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), neste ano de
2016, das 6.279 vagas, 3.142 serão destinadas aos candidatos das COTAS. E o mais importante: todas
as universidades que izeram pesquisa comparativa do desempenho acadêmico revelam que o rendimento acadêmico dos universitários negros e demais cotistas é igual ou ligeiramente superior aos estudantes da classe média que entram sem cotas! Parabéns COMUNIDADE NEGRA! PARABÉNS COTISTAS!

UNIVERSIDADE ESTÁCIO:
BOLSAS DE 75% - GRADUAÇÃO

500 BOLSAS DE GRADUAÇÃO:
CRUZEIRO DO SUL , UNICID e UNIFRAN

A parceria da Estácio com a EDUCAFRO traz novidades neste ano de 2016. As bolsas que eram de
50% passam a ser de 75%. Em 2015 a bolsa era
só de 50%. Os interessados devem comparecer
nas reuniões de acolhida, conforme orientação no
site www.educafro.org.br. A quantidade de bolsas
pode variar em função do número de interessados
da EDUCAFRO Rio e São Paulo. A EDUCAFRO fez
questão de ter algumas bolsas EaD para atender
ao crescente número de pobres que são disciplinados e querem usar bem seu tempo no trem, metrô
e ônibus, para estudar via aplicativo do celular! Parabéns povo pobre da EDUCAFRO! Uma nova era
está chegando!

É uma experiência nova! Dependendo dos pobres
e do nosso povo negro, poderemos ultrapassar as
500 bolsas! Imagine você pagar apenas R$ 134,69
para fazer graduação em Administração; Engenharia de Produção por R$ 189,00; Educação Física por
R$ 117,86 !!! Na pós-graduação abriram-se também
muitas oportunidades. Exemplo: em Gestão Escolar
a mensalidade para os associados da EDUCAFRO
é de apenas R$ 114,50; Direito do Trabalho somente
R$ 167,30; Enfermagem do Trabalho só R$ 99,00!
São mais de 50 cursos de graduação e pós esperando seus parentes e amigos! Uma boa solução
para tempos de crise! Quem abre núcleo ou assume
a dedicação estudantil recebe bolsa de 100%.

COMBATE À CORRUPÇÃO
O Ministério Público Federal conclama toda sociedade para embarcar na luta contra a corrupção.
Um dos instrumentos é conseguir muitas assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular. Em 2016,
A EDUCAFRO vai ampliar o trabalho para a coleta de assinaturas através do
trabalho comunitário para universitários que receberem bolsas de estudo da entidade.
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COMO A BNE(BASE NACIONAL DE EDUCAÇÃO) TRATA O NEGRO?
Em 06/01/2015, o Jornal Nacional apresentou uma reportagem sobre a BNE. Todos os países adiantados do
mundo têm uma Base Nacional comum obrigatória. E é à partir dela que os vestibulares são estruturados.
Estranhamente os entrevistados do JN protestaram porque tiraram muitos pontos da história da EUROPA e
passaram a incluir um pouco da história da ÁFRICA. Acharam isto um absurdo! E você? Qual é sua opinião?
Nós negros somos 53,7% da população nacional e os currículos das escolas dedicam quase todo o tempo
para falar da EUROPA e nunca da ÁFRICA. É por meio dessa estratégia que se exclui o povo negro! O que
fazer para mudar? Cada pessoa e cada organização deve entrar irme no site do MEC e gritar com toda força
que exige que a história do negro seja debatida nas escolas! Não seja omisso! Entre agora em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ e faça os direitos do povo negro valerem!

DO MOVIMENTO POPULAR PARA O CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
O CNE é um dos cargos mais cobiçados da República. Pela primeira vez se tem notícias de que uma pessoa
que saiu do movimento social negro alcançou esse cargo. O ex-voluntário da EDUCAFRO, militante negro
IVAN SIQUEIRA, por indicação da entidade, foi escolhido pelo Ministro da EDUCAÇÃO Aloizio Mercadante,
como o mais novo membro do CNE! Veja no site www.educafro.org.br a entrevista com o Dr. IVAN.

USP: EM 2016 NEGROS CONTINUAM EXCLUÍDOS
O pesquisador Hugo Nicolau, alguns dias atrás, divulgou uma pesquisa com
o seguinte título: “Onde estão os negros na USP?“. “A Universidade de São
Paulo é branca, seus alunos e professores são brancos, os negros são minoria. Os negros só são maioria entre os funcionários terceirizados da limpeza,
segurança, alimentação, com condições de trabalho precárias, atraso de salários e outras ilegalidades denunciadas inúmeras vezes pelos funcionários e
pelo Sindicato dos Trabalhadores da USP”. “Um bônus no resultado inal do
vestibular é insigniicante, pois não é suiciente para igualar o nível de quem
teve um ensino fundamental e médio deicientes com quem sempre estudou
nas melhores escolas”. O vestibular da USP é um “jogo de cartas marcadas”,
onde o que deine a aprovação no vestibular é ter nascido em famílias ricas
que têm dinheiro para pagar colégios caros. Os negros tem que se sujeitar às
escolas públicas, oferecidas pelos governadores de São Paulo, onde a maioria ica sem aulas de algumas matérias por 6 meses e, mesmo assim, o Estado coloca notas falsas em seus boletins para “dizer para a sociedade que os
alunos estão passando de ano”, airma o Diretor da EDUCAFRO, frei David”.
Segundo o pesquisador, nos 10 cursos mais disputados da USP, 6 têm 0% de
negros. Em 2016 vamos mudar esta realidade saindo para o enfrentamento?
Quais outras sugestões você oferece para mudarmos esta realidade?

GOVERNADOR ALCKMIN: VAI CUMPRIR QUANDO?
Em 2012, a EDUCAFRO acampou em frente ao Palácio do Planalto, exigindo que DILMA, através da Ministra Mirian Belchior, desengavetasse a Lei de Cotas para negros no serviço público, parada na gaveta há
mais de 1 ano e 8 meses. Também planejávamos um acampamento em frente ao Palácio dos Bandeirantes/
SP para exigir do Governador Alckmin inclusão de negro nos concursos públicos. O Governador se antecipou, recebeu uma delegação da EDUCAFRO e encaminhou para a Assembleia uma proposta de inclusão.
A Assembleia deu “carta branca” para o Governador criar um belo programa de inclusão. Ele criou uma comissão de alto nível e incluiu a EDUCAFRO para compô-la. Elaboramos um bom projeto de inclusão que,
posteriormente, foi engavetado. Estamos retomando as negociações com o Governador. Caso não avance,
teremos que fazer o que izemos no Palácio do Planalto. Inscreva-se para participar desta ação que busca a
conquista de cidadania para o nosso povo negro. Para participar dessa e de outras mobilizações envie email
para militancia@educafro.org.br.
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MAIS NEGROS(AS) IRÃO PRESTAR CONCURSOS PÚBLICOS
Aumenta a quantidade de pessoas negras que passaram a acreditar e se animam a prestar concursos
públicos em 2016, após a implementação das cotas para negros! A União, Estados e Municípios já anunciaram 193 concursos públicos para 2016, perfazendo mais de 50 mil vagas! A EDUCAFRO fez parceria com
umas das maiores plataformas de concursos públicos, cujo site é www.euvoupassar.com.br. Neste site, o
associado EDUCAFRO tem bolsa e paga por mês menos de R$ 30,00! O que fazer para conseguir uma
bolsa? Se está no Rio ou São Paulo, deve vir na reunião de acolhida. Se está em outra parte do Brasil, envie um email para nucleos@educafro.org.br. E para garantir um estudo eiciente leia o livro mais procurado
para quem quer passar: “Como Passar em Provas e Concursos?”, escrito pelo guru dos concursos públicos,
o juiz federal William Douglas.

EDUCAFRO CELEBRA MAIS UMA VITÓRIA:
A POLÍCIA NÃO PODE MAIS USAR A “RESISTÊNCIA SEGUIDA DE MORTE”
Resolução que saiu no diário Oicial da União, no dia 4/1/2016, reduzirá fortemente a “licença para matar”
dada às policias brasileiras pelos governadores de cada estado! Vejam este caso: Cinco(5) jovens negros
inocentes foram fuzilados com mais de 100 tiros em NOVEMBRO de 2015 por 4 policiais militares no Rio de
Janeiro. A notícia, para a vergonha dos policiais brasileiros honestos, correu o mundo! A mãe de um deles
viu quando o policial colocou uma arma na mão de um dos garotos mortos, alterando a cena do crime. Alteração que foi conirmada pela perícia policial após a denúncia da mãe. (A exemplo dessa mãe, todos temos
que perder o medo e denunciar os policiais desonestos!) Os policiais certamente registrariam a “ocorrência” na delegacia como Auto de Resistência, ou seja, fariam um documento alegando que os jovens teriam
resistido à prisão e sido mortos em confronto com a polícia. O Ministério Público, injustamente, não iria
investigar e seria arquivado o inquérito. Quando um RICO é assassinado o MP age igual? A EDUCAFRO
luta incansavelmente contra esta verdadeira “licença para matar” que são os chamados “Autos de Resistência”. Denunciamos as práticas dos maus policiais ao Conselho Nacional do Ministério Público e entramos
com ação na Procuradoria Geral da República. Agora, começamos a ver os resultados de nossos esforços
e de outras entidades: O Governo Federal acaba de publicar no Diário Oicial da União a RESOLUÇÃO
do CNMP Nº 2/2016 (que já estava nas mãos da EDUCAFRO há mais de 60 dias) abolindo registros de
ocorrências como “autos de resistência” e “resistência seguida de morte”. À partir desse fato, passam a ser
registrados como “lesão corporal decorrente de intervenção policial” e “homicídio decorrente de oposição à
intervenção policial”. E o mais importante: em 24 horas a ocorrência deve estar no Ministério Público! Parabéns ao nosso amigo, Dr. Duarte do CNMP (que deu seu sangue para obtermos esta vitória) e a todos os
Conselheiros que ouviram os apelos da Comunidade Negra e SOCIEDADE ORGANIZADA votando por um
país melhor e sem violência! Em sua opinião, qual deve ser o próximo passo de nossa luta? As famílias que
tiveram parentes mortos pela policia devem receber indenização do Estado? Como você pode ajudar para
fazer esta luta tomar corpo?esta luta tomar corpo?

MEC E A INCLUSÃO NO MESTRADO E
DOUTORADO
A portaria nº 929, de 14 de setembro de 2015, conquistada com pressão e quase ocupação da CAPES
em 2015 por 50 ativistas da EDUCAFRO está dando
resultado! A comissão já vai para a terceira reunião
com uma conclusão unânime: a exclusão do negro
do mestrado e doutorado tem que ser enfrentada com
coragem! Dois pontos geraram um positivo impasse:
1 – como acabar com a meritocracia injusta para ingresso no mestrado e doutorado nas universidades
brasileiras? 2 – Como acabar com o feudo dos professores/doutores na escolha subjetiva de quem passa e quem ica de fora do mestrado e doutorado? Em
sua opinião – COMO RESOLVER ESTE IMPASSE?
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POBRES DESCOBREM CURSOS EAD
Cresce a busca dos pobres pelos cursos EaD (cursos universitários via internet)! Os três fatores que inluenciam nesta busca estão reletidos nas reuniões de esclarecimento da EDUCAFRO. São eles:
1 – Pesquisa do MEC revelou que a média acadêmica dos universitários que fazem cursos EaD é superior
à dos que fazem cursos presenciais. E atenção: incluem-se aí os cursos EaD ministrados nas universidades
públicas!
2 – Pesquisas com empresas que já têm no seu quadro de funcionários universitários formados presencialmente e através da modalidade EaD revelam que, caso as empresas tenham que contratar novos funcionários, darão prioridade aos que izeram cursos EaD. Motivo? As empresas estão 100% informatizadas e os
formados EaD estão mais capacitados para a realidade das empresas.
3 – Pesquisas revelam que de cada 60 minutos em sala de aula, por causa das conversas dos colegas e outras realidades, o aluno só guarda cerca de 30 minutos do que foi ensinado. No estudo via internet, frente ao
ambiente tranquilo e ao QUERER do aluno, de cada 60 minutos estudados, guarda, pelo menos 50 minutos!

QUER CONQUISTAR UMA BOLSA DE ESTUDO?

Se você já concluiu o segundo grau pode ingressar numa Universidade Pública ou CONQUISTAR UMA
BOLSA DE ESTUDO pela EDUCAFRO. Se deseja concluir o ensino fundamental ou médio, veja orientações em nosso site. Se
quer ser professor/a voluntário/a em nossos projetos, então não perca tempo e cadastre-se em nosso site! O primeiro passo
para quem quer ser bolsista, aluno/a de pré-vestibular, professor/a voluntário/a da EDUCAFRO é: participar das reuniões todas as Quintas-feira às 18h00 ou Sábados às 16h00, em nossa Sede Nacional, na Rua Riachuelo, nº 342, Centro/São Paulo.

E MUITO
MAIS...

IBIRAPUERA: MAIS DE 250 BOLSAS!
Fica na zona sul de São Paulo, próximo ao Shopping Interlagos. Tem Odontologia e o custo normal é R$
1.833,32. Com bolsa de 65% para associado da EDUCAFRO, a mensalidade cai para R$ 641,66. Possui
outros 24 cursos, como por exemplo Direito que ,com bolsa de 65%, ica por R$408,32 de mensalidade.
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CAMPOS SALES: MAIS DE 300 BOLSAS!
A Faculdade Campos Sales está a apenas 3 minutos da estação Lapa
da CPTM. As bolsas são excelentes! No curso de DIREITO NOTURNO,
por exemplo, a mensalidade normal é de R$ 913,75, porém os associados
EDUCAFRO têm bolsa de 73% e pagam apenas a mensalidade de
R$ 250.00 até o im do curso acrescido somente de eventuais aumentos autorizados pelo MEC. São oferecidos 7 cursos de pós-graduação. Por exemplo: para Psicopedagogia, cujo valor normal é de R$
527,50, os associados EDUCAFRO têm bolsa de 81% e pagam somente R$ 99,00!!! Nos 5 cursos de graduações tecnológicas, os associados
EDUCAFRO têm bolsas de 68% e o valor do curso ica em R$ 180,00 mensais!

FADISP – MAIS DE 350 BOLSAS!
Seu “carro chefe” é o Direito. É a única faculdade particular de São Paulo que
tem Mestrado e Doutorado nas áreas ligadas ao Direito! Um de seus Professores é o Presidente do STF, Ministro Ricardo Lewandowski, que ministrou a
última aula inaugural! A mensalidade normal é de R$ 650,00. A EDUCAFRO
tem bolsa de 68% e o valor cai para R$ 280,00. Fica na região nobre de São
Paulo, Pinheiros. Para lá, a partir de 2016, transferiu seus cursos de Administração e Contabilidade, com bolsas de 68%, icando só R$ 210,00 e Sistemas
de Informação com bolsa de 68%, icando por R$ 280,00. Quem abre núcleo
ou assume a dedicação estudantil tem bolsa de 100%.

