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Este documento pretende apresentar as principais Diretrizes do Plano de Gestão da Faculdade de

Educação do Campo - Fecampo no período de junho de 2021 a junho de 2023. sob a à Direção da

Faculdade Maura Pereira dos Anjos (Diretora) e Bruno Malheiros (Vice-Diretor), eleitos

democraticamente em consulta pública realizada com o coletivo de estudantes, técnicos e docentes

da Fecampo, ocorrido em 14 a 17  maio de 2021.

As referidas diretrizes resultaram de uma construção coletiva entre a Direção e Conselho da

Fecampo. As diretrizes foram organizadas em três dimensões: Ensino - Pesquisa e Extensão,

relacionando o Curso de Licenciatura em Educação do Campo e a especialização ofertada em

convênio com a Prefeitura de Novo Repartimento. Buscaremos estreitar a relação com parceiros

externos à Universidade e o estreitamento das relações com as instâncias deliberativas da

Unifesspa e o fomento a Formação Continuada do quadro docente e técnico da Faculdade. Bem

como apresenta a dimensão das infra-estrutura da Fecampo.

Os principais objetivos da gestão foram organizados em ações e metas a serem trabalhadas no

período integral da Gestão (05/2021 a 05/2023). Assumimos a gestão, durante a vigência da

Pandemia do novo coronavírus (Covid 19) com a suspensão das atividades administrativas e

acadêmicas na modalidade presencial. A Unifesspa implementou o trabalho e o ensino remoto,

para garantir a saúde dos docentes, técnicos e estudantes, a partir de 18 de março de 2020, a partir

da Instrução Normativa nº 03, em 16 de abril de 2020.

Assim, os objetivos da gestão e as ações que estão expressas nas metas neste Plano de Gestão,

dependem também do controle da pandemia no Brasil, e uma avaliação das problemáticas

decorrentes ao cenário atual, tais como levantamento de exclusão dos estudantes vinculados aos

diversos povos do campo e reorganização das atividades de ensino como parte do processo de

transição do Trabalho/ensino não presencial para o presencial a partir de orientações do Comitê



instituído de acompanhamento da Pandemia. Apenas após esse período, poderemos realmente

construir uma avaliação dos possíveis prejuízos causados pela suspensão temporária de Tempo

Universidade e retorno parcial às atividades de ensino, seja na ausência de ingresso de estudante

no ano de 2020 e na formação dos estudantes,, e /ou aprendizados desse processo.

A realização de um trabalho de qualidade, também depende do desbloqueio do orçamento da

Universidade, que garantam o funcionamento satisfatório, bem como as atividades programadas no

Projeto Político Pedagógico aprovado, tais como a realização das viagem de campo, os diversos

auxílios para a permanência dos estudantes na Educação Superior, questões que depende das

políticas governamentais para a educação superior, ainda sem definição.

O quadro abaixo, explicita as ações a serem realizadas, a partir de quatro dimensões: A dimensão

didático-pedagógica, a dimensão da extensão e do diálogo permanente com as organizações,

associações e movimentos sociais que demandam o curso e a formação; dimensão da formação

continuada dos docentes e técnicos e por fim, a dimensão do estímulo ao uso e da conservação da

infra-estrutura física da Faculdade, seus laboratórios e seus equipamentos e de toda a Unifesspa em

prol da nossa comunidade interna e externa, a saber:

1. DIMENSÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA (ENSINO/PESQUISA)

Nº OBJETIVOS/AÇÕES/METAS Acompanhamento

1 Construir o Regimento da Faculdade de Educação do Campo

2 Desenvolver uma gestão compartilhada com o colegiado da
Fecampo através de diversas comissões (Comissão de Pesquisa,
Comunicação etc) e em diálogo com o Núcleo Estruturante do
Curso (NDE) e com as representações dos estudantes e das
entidades/organizações e movimentos sociais demandantes.

3 Construir uma agenda de diálogo interno com as diversas
pró-reitorias, em especial com a Pró-reitoria de Ensino de
Graduação _ PROEG para o reconhecimento em todas as instância
da Alternância Pedagógica ofertada na Licenciatura em Educação
do Campo como modalidade de ensino (o que exige mudanças
estruturais no Regulamento de Graduação, em normativas e
resoluções; a construção de calendário acadêmico específico que
contemple as atividades curriculares realizadas no Tempo
Universidade e no Tempo Comunidade na Unifesspa a ser
implementado pelo Centro de Tecnologia da Informação e



Comunicação (CTIC) e Centro de Registro e de Controle
Acadêmico (C.R.C.A.) dos ciclos de alternância (Tempo
Universidade e Tempo Comunidade);

4 Construir estratégias de integração das ações do Tempo
Universidade e do Tempo Comunidade nas ações de ensino,
pesquisa e extensão;

5 Fortalecer diálogos da Fecampo com as instâncias Internas, da
Unifesspa e ampliar o campo de interferência da Educação do
Campo na Universidade como um todo;

6 Realizar de Seminários para manutenção de diálogo com a
comunidade interna e externa da Fecampo sobre as principais
temáticas trabalhadas na formação e nos projetos de
pesquisa/extensão dos docentes ;

7 Manter as rotinas administrativas e acadêmicas, construindo
estratégias que permitam a permanência da diversidade dos
estudantes nesse período de trabalho/ensino não presencial;

8 Construir e manter diversos canais de comunicação, dentre eles o uso
de aplicativos, em tempos de pandemia para permitir a aproximação
entre os estudantes, técnicos e os docentes da Fecampo;

9 Institucionalizar do PSE na Unifesspa e realização dos PSE/Edital
específicos para ingresso na Licenciatura em Educação do Campo;

-

10 Planejar, acompanhar e participar ativa da avaliação do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo a ser realizada pela Comissão
Designada pela Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira/INEP/Ministério da Educação (sem
data até o momento);

11 Fortalecer e valorizar das produções acadêmicas/científicas dos
estudantes; bem como dar visibilidade com periodicidade impressa
e/ou eletrônica, considerando que a publicação
eletrônica tem sido uma tendência;

12 Construir estratégias de orientações de Trabalhos de Conclusão de
Curso - TCC, visando diminuir a discrepância na relação entre taxa
de estudantes ingressantes e egressos, com avaliação semestral das
defesas e conclusão de curso dos estudantes;

13 Fomentar o Canal do youtube da Fecampo com debates virtuais
críticos que possibilite uma formação complementar para os
estudantes; bem como socialize as defesas de TCC durante o Tempo
Universidade /Tempo Comunidade;

14 Apoiar a organização da Feira dos Povos do Campo presencial e on
line fomentando o debate sobre a soberania alimentar, agroecologia
e alimentação saudável, bem como a relação entre os povos do
campo que vivem no território e a comunidade universitária da
Unifesspa;

15 Iniciar o diálogo coletivamente de uma proposta de Pós-graduação
stricto sensu a ser submetida a Pró Reitoria de Pesquisa e Pós
Graduação (PROPIT) da Unifesspa;



2. DIMENSÃO DA EXTENSÃO -

DIÁLOGO COM AS INSTITUIÇÕES/ORGANIZAÇÕES E MOVIMENTOS SOCIAIS

16 Apoiar a articulação e inserção nas agendas de construção de
política públicas para a diversidade dos povos de campo;

17 Manter a articulação com os Fóruns Regional, Estadual e Nacional
de Educação do Campo e o diálogo com as organizações e
diversidade de movimentos e sujeitos coletivos organizados;

18 Ampliar a articulação e escuta com os povos indígenas,
amadurecendo as demandas para cursos específicos no interior da
Faculdade;

19 Apoiar a construção de Jornadas Universitária em Defesa da
Reforma Agrária Popular (JURA) e o Cinefront;

20 Articular diálogo com as prefeituras para acompanhamento da
situação das escolas do campo; bem como das políticas e ampliar o
reconhecimento institucional do curso e sua intervenção sobre a
realidade concentra da Educação Básica nos diversos territórios;

21 Promover estratégias de reconhecimento e fortalecimento do curso
de Licenciatura em Educação do Campo da Fecampo e da atuação
dos egressos.

22 Apoiar o desenvolvimento de Informativo Impresso e/ou eletrônico
com balanço anual das ações políticas e pedagógicas da Educação
do campo na Unifesspa

23 Promover a política de acompanhamento e avaliação da atuação dos
egressos da Fecampo

3. DIMENSÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DOCENTES E TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS DA FECAMPO

24 Apoiar e fomentar a continuidade da formação dos docentes e
técnicos da Fecampo;

25 Construir espaços de debates e momentos de estudo em diálogo
entre os docentes/ pesquisadores da Fecampo, movimentos,
organização e associações, estabelecendo diálogo com outros
pesquisadores/docentes de outras instituições de ensino.

DIMENSÃO 04. INFRA-ESTRUTURA E USO DA ESTRUTURA DA UNIFESSPA

( LABORATÓRIOS E EQUIPAMENTOS  E ESPAÇOS DE SALA DE AULA E SOCIALIZAÇÃO)

26 Reocupação do espaço físico da Fecampo na Unifesspa (pós
pandemia ou autorização pelos comitê Covid da Unifesspa);

27 Inventariar o patrimônio da Fecampo e levantar as principais
demandas para aquisição para materiais permanentes, de
escritórios e pedagógicos, livros e os materiais de uso nos
respectivos laboratórios (Computadores, Impressora, Projetor,
etc.);

28 Estimular o uso da biblioteca, laboratório, restaurante universitário,
salas de aula, auditório e toda a infra-estrutura da Unifesspa
durante o Tempo Universidade (pós-pandemia) por todos da
Fecampo;

29 Apoiar o uso formativo dos laboratórios pelos estudantes, bem
como avaliar as regulamentações de controle de uso de



equipamentos da Fecampo;
30 Construir e apoiar a socialização e espaços de acolhida e

confraternizações envolvendo as representações dos estudantes,
técnicos, docentes e diversos parceiros dos processos formativos da
Fecampo.

O plano de gestão contará com um processo de monitoramento, numa dinâmica

coletiva de avaliação e atualização do plano, semestralmente.

Marabá, 14 de julho de 2021
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