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APRESENTAÇÃO  

Durante os meses de fevereiro e março de 2019 os estudantes, os técnicos e os 

docentes da Fecampo elegeram os novos dirigentes (diretor e vice-diretor) para o biênio 2019 

– 2021, por meio de consulta à comunidade, que foi homologada pelo ICH e emitida portaria 

pela Reitoria. 

Este documento apresenta o Plano de Gestão, construído com base em discussões 

durante o processo eleitoral dos candidatos vencedores e em conjunto com Membros do 

Colegiado da Fecampo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. 

Considerando a resolução n° 013 CONSUN/UNIFESSP, 2015, Art. 8º que versa 

sobre o corpo docente do ICH, constituído pelos professores que nele estiverem lotados 

exercerão atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão, Gestão e Representação Universitárias, 

constantes nos planos e programas elaborados pelas subunidades acadêmicas ou de atos 

emanados dos órgãos competentes.  

Considerando o Art. 30 da mesma resolução preceituando que as Subunidades 

Acadêmicas organizarão suas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão por meio de planos 

e o Edital 002/2019 da Faculdade de Educação do Campo – que estabelece diretrizes para as 

Eleições para Diretor(a) e Vice-Diretor(a) da Faculdade especialmente o item 4.3, das 

atribuições da Direção do curso. 

Considerando, ainda, a realização do processo eleitoral da Faculdade de Educação do 

Campo para Direção e Coordenação de curso da Fecampo e as discussões no colegiado para 

a construção de Plano de Gestão Coletivo para a gestão de março de 2019 a março de 2020; 

eleitos para aos cargos de Diretora profa. Dra. Maria Neuza da Silva Oliveira e Vice-Diretor 

prof. Dr. Carlos Alberto Gaia Assunção, resultaram em diretrizes indicativas de ações e metas 
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que após aprovado no colegiado, serão levadas a termo pelo coletivo da Fecampo juntamente 

com a direção, no período mencionado. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Uma gestão plena deve ser democrática e caracteriza-se por ter um caráter interativo, 

dialógico, flexível e de responsabilidade coletiva. Assim sendo, a gestão deve representar as 

diferenças e diversidades culturais da comunidade universitária1. 

O Faculdade de Educação do Campo tem assumido como objetivo fundamental realizar 

um processo educativo que possibilite a potencialização da capacidade crítica e criativa dos 

sujeitos (educadores/as) e educandos/as) da região sul e sudeste do Pará. 

Medeiros e Ribeiro (2016)2, escrevem que essa região se configuram hoje como uma 

região carente de políticas públicas, principalmente as populações campesinas que vivem 

submetidas a uma situação de abandono de toda ordem: faltam escolas, estradas, hospitais, 

segurança, opções de lazer e etc. 

Dessa forma, as práticas pedagógicas e de gestão da Faculdade deve permitir o acesso 

às informações/conhecimentos e instrumentos/mecanismos que auxiliem na ampliação da 

compreensão crítica da realidade sociocultural e educacional dos sujeitos que vivenciam no 

contexto do campo e da luta pela terra, possibilitando o pensamento autônomo à 

elaboração/produção/implementação de propostas/ações que venham contribuir para a 

transformação de tal realidade. 

Nessa perspectiva este Plano de Gestão quer se lançar à materialização de ações nos 

âmbitos: Didático-Pedagógico, Infraestrutura e de Recursos Humanos por meio das atividades 

de Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão Democrática, que se orientem pelos 

princípios do curso previsto no seu PPC (2018). 

Destacamos, ainda, a importância das parcerias com os movimentos sociais, com os 

membros do colegiado, com a administração superior da Unifesspa e outros parceiros – no 

                                                           
1 Plano de Gestão: Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2015. 

2 MEDEIROS, Evandro e RIBEIRO, Beatriz. “Articulação de tempos-espaços saberes na proposta de formação de jovens 
camponeses no sudeste do Pará”. In: Cadernos de Textos pedagógicos: Educação do Campo. Marabá. 2006. 
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sentido de afirmar um Plano de Gestão, que considere tal contexto no processo aglutinador de 

forças coletivas. 

Portanto, centrado na participação coletiva e dialógica dos sujeitos envolvidos o plano 

procurou abarcar as diretrizes e intenções balizadas em metas, aprovadas em reunião do 

colegiado, considerando-se as dimensões:  Didático Pedagógica; Infraestrutura; Financeira; e 

Recursos Humanos, aprovadas na ATA da 3ª Reunião Extraordinária de abril de 2019, 

descritas no quadro a seguir: 

DIRETRIZES DO PLANO DE GESTÃO COLETIVO: 2019-2021 

1. Apoiar a construção de uma agenda de Comemorações no âmbito da Fecampo: 

como por exemplo ações sobre os 10 anos da Educação do Campo com um balanço 

das conquistas e desafios; 

 

2. Encaminhar o desenvolvimento do estudo de viabilidade e submissão de uma 

Proposta de Pós-graduação stricto sensu; 

 

3. Propor a visualização de momentos coletivos para além das Etapas; 

 

4. Possibilitar construção de Calendário de Jornada Pedagógica da Etapa; 

 

5. Encaminhar ações visando reafirmar a institucionalidade do PSE Fecampo; 

 

6. Retomar a discussão sobre o espaço físico como processo de materialização e 

afirmação da Fecampo na Unifesspa; 

 

7. Encaminhar Força Tarefa de preparação à Visita do MEC; 

 

8. Promover a valorização da Alternância Pedagógica como viabilidade da presença 

dos estudantes na Unifesspa; 

 

9. Apoiar articulação e inserção política da Fecampo nos Fóruns Nacionais e 

Regionais;  
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10. Promover Diálogos com os diferentes Movimentos Sociais;  

 

11. Desenvolver estratégias de Fortalecimento e valorização das produções 

acadêmicas/científicas dos estudantes: 

 

12. Proporcionar a garantia da visibilidade das produções acadêmicas/cientificas dos 

estudantes com periodicidade impressa e/ou eletrônica; 

 

13. Rediscutir o lançamento do conceito de pesquisa articulado à socialização; 

 

14. Apoiar discussão sobre o reconhecimento do calendário acadêmico da Fecampo 

no calendário da Unifesspa;  

 

15. Encaminhar o planejamento e realização da jornada pedagógica interdisciplinar da 

Fecampo de cada etapa; 

 

16. Discutir e planejar a jornada de orientação e defesa do TCC para a Etapa; 

 

17. Retomar discussão sobre a carga horária da pesquisa/docência da Fecampo para o 

lançamento do PIT; 

 

18. Possibilitar estratégias de orientações de TCC, visando diminuir a discrepância na 

relação entre taxa de estudantes ingressantes e egressos; 

 

19. Rediscutir as disciplinas relacionadas aos TCCs (Tópicos Avançados e 

Campo/Territorialidade/Sustentabilidade); 

 

20. Realizar um balanço semestral sobre conclusão de TCCs; 
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21. Possibilitar diálogos com as Prefeituras e SEMEDs, buscando o reconhecimento 

do curso; 

 

22. Apoiar a inclusão da Semana Camponesa no calendário da Fecampo; 

 

23. Discutir e Planejar um Calendário da Fecampo que não seja restrito ao Tempo 

Universidade;  

 

24. Apoiar discussão para a realização de ações de confraternizações envolvendo as 

representações;  

 

25. Construir diálogos da Fecampo com as Instancias Internas da Unifesspa; 

 

26. Promover a discussão de estratégias de fortalecimento do curso de licenciatura em 

educação do campo da Fecampo; 

 

27. Construir uma agenda de aquisição de materiais, tais como: Computadores, 

Impressora, Projetor, etc; 

 

28. Propor a construção de regulamentações de controle de uso de equipamentos da 

Fecampo; 

 

29. Apoiar o desenvolvimento de um Informativo Impresso e/ou eletrônico com 

balanço anual das ações políticas e pedagógicas da Educação do campo na 

Unifesspa.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estamos vivendo um processo de ataques sistemáticos à educação pública. Defender a 

Educação pública, gratuita e de qualidade, perpassa por ações de Gestão Democrática e Participativa 

dos seus atores. 
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Nesse contexto, é fundamental que os atores da Fecampo possam estar assumindo 

compromissos com as demandas das atividades do Plano de Gestão Coletivo proposto e aprovado 

pelo Conselho. 

Espera-se que os valores éticos, profissionais, colaborativos e sociais se materializem com a 

participação dos atores da Fecampo para o fortalecimento de práticas de gestão democrática que 

tenham por base o exercício profissional. 
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