
Planejamento Anual - 2016

GRUPO: EDUCAÇÃO DO CAMPO

ELABORADO PELO(S) TUTOR(ES)
JULIANO ESPEZIM SOARES FARIA (01/07/2015) - Tutor(a) Atual

Informações do Planejamento

Planejamento quanto à participação/contribuição do (a) tutor (a) nas atividades e na
formação dos petianos: definição das atividades e seus objetivos, acompanhamento e
avaliação individual e coletiva.

Minha atuação se dará especialmente na supervisão destas etapas durante as reuniões de
apresentação das metas e em demandas específicas que possam surgir diante das frentes de
trabalho.

Resultados Gerais do planejamento.

Diante desta atividade de planejamento, agora com um grupo numeroso, pensar em frentes
diversificadas, mas tendo como carro chefe, a criação do banco de dados de trabalho da educação
do campo.



Atividade - Banco de Dados de Trabalhos
Acadêmicos Ligados à Educação do Campo.

Data Início da atividade 01/03/2016 Data Fim da atividade 31/12/2016

Descrição/Justificativa
A proposta da atividade se fundamenta em um movimento de pesquisa que visa analisar a
constituição das licenciaturas em educação do campo no Brasil e a formação por área de
conhecimento. O foco de análise para o cronograma em andamento é descrever e compreender a
constituição de um campo de produção acadêmica na educação do campo brasileira sobre as
relações entre este movimento e o ensino de Ciências da Natureza e Matemática. Assim, vamos
analisar teses, dissertações, artigos, trabalhos de conclusão de curso, trabalhos publicados em
eventos e livros.

Objetivos
- desenvolver nos petianos o espírito de pesquisa e extensão. - disponibilizar os trabalhos
angariados na internet para uso dos sujeitos ligados às licenciaturas em educação do campo. -
Estimular pesquisas acadêmicas realizadas em equipe. - realizar publicações acadêmicas em
revistas especializadas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
- divisão de grupo de trabalhos com base nas fontes de pesquisa. - reuniões de leitura e estudo
sobre a temática em foco - escrita de trabalhos para eventos e revistas especializadas. - criação de
um sítio para disponibilizar as obras angariadas.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Banco de Dados para consulta em nível nacional

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Avaliação das metas estabelecidas durante as reuniões coletivas



Atividade - Manual do Calouro da Licenciatura em
Educação do Campo – Áreas das Ciências da
Natureza e Matemática

Data Início da atividade 01/08/2016 Data Fim da atividade 31/12/2016

Descrição/Justificativa
O acolhimento dos calouros em qualquer curso de graduação tem um papel importante e, em
partes, é feito pelos acadêmicos do curso. Como nossa licenciatura tem um desenho de currículo
diferenciado estruturado pela pedagogia da alternância, o que implica que nossos alunos não estão
sempre nas circunscrições do campus, urge a importância de um manual que auxilie o aluno na
tomada de decisões pela distância que se impõe.

Objetivos
- auxiliar os calouros com informações gerais sobre a UFSC. - envolver os acadêmicos no
acolhimento dos calouros.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
- decisão das informações que serão expostas no manual. - confecção do manual em formato
virtual e impresso.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Obter do calouro maior entendimento sobre o funcionamento da ufsc e do curso a partir do manual

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Para cada uma das atividades supracitadas serão determinadas metas que servirão de balizadoras
do andamento das atividades.



Atividade - Biblioteca da Educação do Campo

Data Início da atividade 01/08/2016 Data Fim da atividade 31/12/2016

Descrição/Justificativa
As especificidades de leitura voltadas para a Educação do Campo, bem como, o calendário
diferenciado baseado na pedagogia da alternância fazem de uma biblioteca específica uma
ferramenta muito útil a nossos estudantes. Já existe em nossa secretaria da coordenação 5
prateleiras de livros, mas que, em certo nível ficam descoladas dos alunos. Recentemente,
recebemos do Centro Acadêmico de Biblioteconomia algumas dezenas de livros voltados para o
Campo da Educação, e que em conjunto com os livros que estão na Secretaria formarão uma
Biblioteca na sala do nosso PET e que ficará disponível a todos os alunos de nossa licenciatura.

Objetivos
- disponibilizar as dependências do PET para momentos de estudos a outros licenciandos, além
dos petianos. - facilitar o acesso a livros que versam sobre temas ligados à licenciatura em
Educação do Campo. - ambientar a sala do PET, caracterizando-a como espaço de estudo de todos
os estudantes da licenciatura.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
- catalogação dos livros. - criação de banco de dados para administração das obras. - divulgação da
biblioteca.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
O produto principal é o redimensionamento da sala do PET como local de estudos diversos
ligados à Educação do Campo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Os bolsistas serã odividios em frentes de catalogação, criação de banco de dados e organização, as
quais serão avaliadas passo a passo nas reuniões coletivas.


