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Assessoria de Comunicação da Emprel

O prefeito Geraldo Julio acompanhou a solenidade de encerramento do semestre letivo do Prouni 
Recife, que aconteceu no último dia 24, no auditório do Centro de Formação de Educadores Paulo 
Freire, na Madalena. No evento, os 400 bolsistas receberam os termos que renovam a bolsa integral 
para o próximo semestre. 

Na ocasião o Prefeito disse que "esta iniciativa já completou um ano, com 400 estudantes fazendo 
cursos em diversas instituições, com jovens que tiveram essa grande oportunidade de, vindos de 
escolas públicas, puderem ingressar no ensino superior. Esta juventude que está aqui, tendo este 
direito, de fazer um curso numa instituição particular, com uma bolsa pelo Prouni Recife, gera uma 
grande expectativa para a nossa cidade. Essa turma tem uma responsabilidade muito grande, o 
Recife espera por eles no mercado de trabalho".

Em apenas um ano de funcionamento, o Prouni Recife já deu oportunidade a 400 recifenses para 
cursarem o ensino superior com bolsas integrais em oito faculdades particulares. Os estudantes 
puderam escolher entre 40 opções diferentes de cursos de graduação. 

O Presidente Eugênio Antunes participou do evento, tendo recebido muitos elogios e 
agradecimentos por parte do Secretário de Juventude e Qualificação Profissional, Darlan Sampaio 
pela importância da Emprel para o sucesso do programa. Iniciativa baseada fortemente na 
Tecnologia da Informação, sem a qual a viabilidade estaria comprometida. A Emprel teve e tem 
participação determinante no sucesso do programa que, na sua essência, atua na melhoria da 
educação para  os jovens recifenses.

Para fazer parte do novo processo seletivo para a concessão de bolsas integrais para o semestre 
2016.2, que ocorre na primeira quinzena de julho, os interessados em se candidatar devem acessar 
o site: www.prouni.recife.pe.gov.br .

        Presidente da Emprel participa do Evento que encerrou o  
                            semestre letivo do Prouni Recife
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