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PLANO DE TRABALHO DO PET – TRIÊNIO 2019 - 2021 

Proponentes: 

Prof. Dr. Rodrigo de Almeida Muniz 

Prof. Me. Amintas Lopes da Silva Júnior 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET), segundo a Portaria nº 976 do Ministério da 

Educação (MEC), de 27 de julho de 2010, constitui-se em um programa de educação tutorial 

desenvolvido em grupos organizados a partir de cursos de graduação das instituições de 

ensino superior do país, orientados pelo princípio da insdissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, que tem por objetivos: 

1. Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de excelência, mediante grupos de 

aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; 

2. Contribuir para a elevação da qualidade na formação acadêmica dos alunos de 

gradução; 

3. Estimular a formação de profissionais docentes de elevada qualificação técnica, 

científica, tecnológica e acadêmica; 

4. Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no 

país; 

5. Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 

pela função social da educação superior; 

6. Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; 

7. Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de 

formação na graduação; 

8. Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior, por meio de 

ações afirmaticas em defesa da equidade socieconômica, étnico-racial e de gênero. 

Assim o presente plano de trabalho para o Grupo PET-Fecampo visa atender às três 

dimensões de atuação da universidade, ensino, pesquisa e extensão, bem como promover a 

formação dos bolsistas para além das atividades curriculares, por meio de sua inserção em 

atividades promovidas pela Faculdade de Educação do Campo e seus docentes e que tenham 

ao mesmo tempo tenha impacto relevante à sociedade local. 

O plano de atividade dos bolsistas PET para o triênio 2019-2021 estará sustentado em três 

ações prioritárias em desenvolvimento no âmbito da Fecampo.  
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1. Organização do acervo da Fecampo; 

2. Feira dos Povos do Campo; 

3. Núcleo de Pesquisa e Extensão no Enfrentamento à Violência no Campo. 

 

ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DA FECAMPO 

O acervo da Fecampo é composto dos trabalhos de tempo comunidade dos discentes do curso 

de Licenciatura em Educação do Campo. Constitui-se numa rica base de dados de diversas 

comunidades da região, com potencial para subsidiar a elaboração de inúmeros trabalhos 

acadêmicos, bem como construção de material pedagógico a ser utilizado nas componentes 

curriculares da educação do campo em todos os níveis de ensino. 

O acervo da Fecampo atualmente encontra-se parcialmente organizado, sistematizado em uma 

ordem cronológica por turma. No entanto, carece ainda da criação de uma base de dados para 

consulta, que permita que o usuário possa fazer buscas por temáticas, localidade, palavras-

chaves, etc. 

Desta forma, a atuação dos bolsistas do PET no acervo da Fecampo terá início com a 

participação em atividades de capacitação em catalogação de materiais e sistematização de 

informações, por meio de palestras e oficinas com o arquivologista da Unifesspa. 

Posteriormente, os bolsistas realizarão a catalogação e sistematização mencionadas, além da 

inserção das informações sistematizadas em plataforma on line que permitirá a realização de 

buscas de materiais por autor e temática e, subsequentemente, a consulta ao acervo. 

 

FEIRA DOS POVOS DO CAMPO 

A Feira dos Povos do Campo é uma inciativa da Fecampo em parceria com a Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Estudantis (PROEX) da Unifesspa e com vários movimentos sociais da 

região, que ocorre uma vez por mês e possui caráter multifacetado. Contribui com a geração 

de renda dos agricultores de áreas de assentamentos e acampamentos da região ao oportunizar 

uma alternativa adicional de inserção no mercado; se constitui em um espaço formativo para 

os agricultores que participam da feira, tanto a partir da interação e sociabilidade que lhe são 

inerentes, quanto da participação em rodas de conversa sobre temáticas pertinentes à 

agricultura familiar e em intercâmbios de experiências; se constitui ainda em espaço 

privilegiado de coleta de dados para pesquisas sobre os processos produtivos da agricultura 

familiar na região, além de aproximar a universidade e a comunidade acadêmica dos povos do 

campo e dos movimentos sociais em que se mobilizam. Para além disso, ajuda a promover a 

alimentação saudável e relações de consumo mais solidárias e aproxima as escolas da rede 
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pública da universidade, na medida em que professores de outros níveis de ensino têm trazido 

turmas de estudantes para visitar a feira em uma perspectiva didático-pedagógica. 

Além da comercialização e de outras distintas práticas de sociabilidade típicas de uma feira, e 

das rodas de conversa realizadas no dia em que a Feira dos Povos do Campo efetivamente 

ocorre na Unidade I do Campus Marabá da Unifesspa, são promovidos intercâmbios de 

experiências nos lotes dos agricultores. Os referidos intercâmbios são momentos de 

aprendizado in locu sobre as práticas agroecológicas desenvolvidas pelos agricultores e 

agricultoras. Assim, os sujeitos do campo podem compartilhar os conhecimentos 

desenvolvidos a partir da experimentação em suas unidades familiares de produção com 

outros agricultores e agricultoras e com discentes e docentes, que tem, por sua vez, a 

possibilidade de aportar contribuições ao debate agroecológico sem a preponderância do 

discurso, mas como aliados que dialogam em condições igualitárias. Dessa forma, os 

intercâmbios promovem ainda a aproximação entre universidade e comunidades em áreas de 

assentamento e acampamentos, pois é o momento em que docentes e discentes tem a 

oportunidade de visitar as áreas de produção, o que contribui sobremaneira para a valorização 

dos agricultores e agricultoras e o reconhecimento da importância de suas atividades. 

Os intercâmbios constituem-se ainda em práticas didático-pedagógicas e momentos de 

formação únicos que não podem ser contemplados pelas atividades disciplinares dentro do 

espaço físico universitário, pois promovem um espaço de aprendizado e vivência junto a 

outras epistemologias e mesmo didáticas. 

Tendo em vista o potencial da Feira dos Povos do Campo na promoção do desenvolvimento 

social e da formação dos educandos da Licenciatura em Educação do Campo, os bolsistas do 

PET atuarão nas etapas de organização e realização das feiras e intercâmbios. Em decorrência, 

poderão desenvolver habilidades na organização de eventos, além de estarem inseridos em 

processos formativos mais amplos, consubstanciados na vivência com agricultores e 

agricultoras nesses espaços. 

 

NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 

NO CAMPO 

O Núcleo de Pesquisa e Extensão no Enfrentamento à Violência no Campo é uma iniciativa 

de docentes da Unifesspa, de diferentes cursos: Educação do Campo, Geografia, Ciências 

Sociais, Economia, Direito, Agronomia, Ciências Biológicas e Artes Visuais; e surgiu da 

demanda apresentada pelos movimentos sociais diante da série de despejos de acampamentos 

que tiveram início a partir do segundo semestre de 2017. 

Os processos judiciais de reintegração de posse das áreas de acampamento na região Sudeste 

do Pará culminam, muitas vezes, em ações violentas e arbritárias. Muitas decisões favoráveis 
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às reintegrações de posse poderiam ser evitadas caso houvesse dados concretos e 

sistematizados quanto a aspectos socioeconômicos e produtivos das áreas em litígio. 

Diante da demanda para coleta e sistematização de dados nas áreas em risco de despejo, o 

coletivo constituído pelos docentes da Unifesspa, mas também por discentes da instituição, 

voluntários e militantes de movimentos sociais atuantes na região iniciaram algumas 

atividades nesse âmbito. Como resultados, foram produzidos relatórios de diagnósticos 

socioprodutivos nas áreas, além de relatos de acompanhamento dos despejos, configurando-

se, o coletivo supracitado, como um grupo de pesquisadores e extensionistas fiscalizadores 

das ações do Estado, o que tem contribuido para coibir ações violentas por parte deste. 

Embora o núcleo já esteja atuando, o processo de institucionalização na Unifesspa ainda 

aguarda a aprovação da resolução que normatiza a criação desse tipo de espaço institucional, 

também já elaborada pelo coletivo. A resolução para criação dos Núcleos de Pesquisa e 

Extensão (NUPEX) encontra-se atualmente em processo de discussão nas unidades e 

subunidades acadêmicas da Unifesspa, após a inserção na plataforma institucional on line 

Participa para apreciação da proposta pela comunidade universitária, seguida de uma primeira 

reunião aberta para discuti-la publicamente. Após a aprovação da referida resolução no 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), a proposta específica de 

criação do Núcleo de Pesquisa e Extensão no Enfrentamento à Violência no Campo, já em 

fase adiantada de elaboração, será submetida ao mesmo para apreciação e institucionalização, 

em caso de aprovação na normativa de caráter mais geral. 

A partir da criação do Núcleo de Pesquisa e Extensão no Enfrentamento à Violência no 

Campo, os bolsistas dos PET atuarão nas ações promovidas pelo núcleo, que envolvem 

levantamento de dados em campo, sistematização, análise e produção de relatórios. Tais ações 

contemplam as três dimensões do tripé constituinte da universidade: ensino, pesquisa e 

extensão; na medida em que oportunizam uma formação ampliada dos discentes da 

Licenciatura em Educação do Campo, com grande impacto social local, principalmente em 

relação aos sujeitos em condições de elevada vulnerabilidade socioeconômica que vivem nas 

áreas de acampamento. Além disso, cabe ressaltar que o curso possui discentes residentes em 

áreas de acampamentos. 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

Além das atividades relacionadas à organização do acervo da Fecampo, à Feira dos Povos do 

Campo e ao Núcleo de Pesquisa e Extensão no Enfrentamento à Violência no Campo, serão 

promovidos momentos de estudos coletivos entre os bolsistas, a partir da indicação de 

referencial teórico pertinente às temáticas, com leitura seguida de debate. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – ANO BASE 2019 

Atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Organização do Acervo da Fecampo 

Oficinas de formação sobre organização de acervos x x           

Catalogação do acervo   x x x x x x x x   

Disponibilização do catálogo de busca           x x 

Feira dos povos do Campo 

Feira dos povos do campo (1º sexta feira do mês) x x x x x x x x x x x x 

Reuniões de planejamento x x x x x x x x x x x x 

Preparação dos momentos de formação x x x x x x x x x x x x 

Coleta de dados e entrevistas com os produtores x x x x x x x x x x x x 

Sistematização dos dados x x x x x x x x x x x x 

Intercâmbio entre produtores  x  x  x  x  x  x 

Estudo em grupo 

Leitura e debates de textos pertinentes as temáticas 

(Uma vez ao mês) 

x x x x x x x x x x x x 

 

As ações e calendário referentes ao Núcleo de Pesquisa e Extensão no Enfrentamento à Violência no Campo, ainda não podem ser planejadas 

pois o mesmo aguarda sua institucionalização no âmbito da Unifesspa. A previsão que esta ocorra no início do ano seguinte e consequente 

retomada das ações nas áreas em litígio.  

 

mailto:fecampo@unifesspa.edu.br

