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DESCRIÇÃO
Registro
Revisão
24/09/2014
Status
Aguardando aprovação
Título
Formaçãõ de educadores de assentamentos dos movimentos rurais sem terra
Data de início
13/09/2014
Previsão de término
30/10/2014
Data de aprovação pelo Órgão Competente
22/09/2014
Órgão Competente
Câmara Departamental
Ano da primeira apresentação
2014
Unidade
Centro de Educação - CE
Departamento
Departamento de Educação
Programa vinculado
SEM VÍNCULO
Principal Área Temática de Extensão
Educação
Área Temática de Extensão Afim
NÃO POSSUI
Linha de Extensão
Formação de Professores (Formação Docente)
Grande Área do Conhecimento
Ciências Humanas
Bolsa PBEXT
0
Bolsa Externa
0
Desejo vincular ação de extensão à concorrência de bolsa
Não
Palavras-chave
Formação de professores. Movimentos Sociais. MST.
Apresentação e justificativa

24/09/2014 22:35

FORMAÇÃÕ DE EDUCADORES DE ASSENTAMENTOS DOS MOVIMENTOS RURAIS SEM TERRA

Pode-se justificar a importância do Curso FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DE ASSENTAMENTO DO MOVIMENTO DOS
TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA considerando que sua proposta constitui uma demanda social para a Universidade e
traz contribuições para o processo de formação e certificação dos professores do MST, para o fortalecimento da educação do
campo e das lutas pela Reforma Agrária Popular como condição necessária para a construção de uma sociedade justa.
Nesse sentido, tendo essa demanda remetida ao Núcleo de Educação de Jovens e Adultos do Centro de Educação da Ufes
(NEJA-CE) busca, em princípio, como iniciativa concreta atender as demandas de formação e certificação dos educadores do
MST no seu empenho por uma educação voltada para a realidade dos sujeitos no/do campo e na luta por ocupar os espaços de
atuação docentes nas instancias públicas e nos territórios alcançados pela oferta da educação do campo. Assim, o curso se
propõe a partir de suas temáticas Estado e as Políticas Públicas de Educação; O educador e as correntes pedagógicas; a
contextualização da Pedagogia do Movimento no processo de formação dos camponeses pensar um processo específico e
alternativo de formação de professores que contemple as reais necessidades de uma educação voltada para a realidade no/do
campo.
O curso surgiu das necessidades vivenciadas nos diversos acampamentos e assentamentos de Reforma Agrária do MST-ES e
sua contribuição para ampliar e reforçar a luta por um novo modelo de educação e de sociedade tem realmente uma relevância
singular, tornando-se realidade no cotidiano da vida dos sujeitos que participam desse movimento pela vida e vida plena. Nesse
sentido, partimos do pressuposto que estudar é relevante em pelo menos três aspectos: na busca de uma educação
comprometida com os saberes, a cultura, os valores e os sujeitos do campo; no processo de formação dos professores do MST e
na luta pela Reforma Agrária Popular como uma das condições indispensáveis para a construção de uma sociedade sem
exclusão social e solidária.
Objetivos gerais
?Promover a formação Político-Pedagógica de educadores com vistas ao fortalecimento institucional e pedagógico das escolas
dos assentamentos do MST no Espírito Santo.
Objetivos específicos
?Conhecer e analisar os princípios filosóficos e pedagógicos da educação desenvolvida nas escolas de assentamentos do MST
bem como suas práticas;
?Qualificar o uso dos instrumentos metodológicos específicos das escolas de assentamento, contribuindo para avançar no
aprimoramento do que se tem produzido no contexto da educação do Movimento.
Metodologia
O curso será realizado em três módulos de 19 horas cada e um seminário de 23 horas totalizando uma carga horária de 80
horas.
A cada módulo será direcionado para os participantes textos para estudo prévio referente às temáticas.
O funcionamento do curso se dará por meio da vivência da auto-organização dos participantes.
Ao final de cada módulo os participantes deverão sistematizar os estudos em forma de síntese que deverá ser arquivada no
Caderno da Realidade (instrumento pedagógico em que o educador registra as reflexões, os estudos e as experiências que
adquiriu no desenvolvimento do curso). O Caderno da Realidade se constitui como instrumento valiosíssimo por meio do qual o
educador pode exercitar a reflexão crítica da realidade bem como fonte de pesquisa e de orientação profissional.
Forma de avaliação da ação de Extensão
Assiduidade e participação nas aulas e em todas as atividades relativas ao curso conforme os critérios adotados pelo Movimento;
Sistematização dos estudos realizados em forma de síntese realizada a cada módulo, que deverá ser arquivada no Caderno da
Realidade, como elemento de avaliação.
Site
Origem do público-alvo
Externo
Caracterização do público-alvo
Professores das escolas de assentamentos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Espírito Santo.
Captação por edital de fomento
Não
Articulado com política pública
Não
Plano de atividades previstas
Plano de acompanhamento e orientação
Processo de avaliação
Infra-estrutura física
Será utilizada a estrutura física do Centro de Formação Maria Olinda (CEFORMA).
Vínculo com Ensino
Não
Vínculo com Pesquisa
Não
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Público estimado
214
Informações adicionais
-

EQUIPE
Participação
Coordenador

Nome

Telefone

Edna Castro de Oliveira 3335 7764

Participante Não- Elieser Toretta Zen
Bolsista
Participante Não- T a t i a n a d e S a n t a n a
Bolsista
Vieira

27 9997 3463
(27) 9997-3463
27 3032 2430
(27) 9916-6744

Participante Não- G a b r i e l l a R e z e n d e 3315 9714
Bolsista
Martinelli
Participante Não- Maria Geovana Melim 27 3314 0550
Bolsista
Ferreira

E-mail
edna.oliveira@ufes.br
edna.oliveira@ufes.br

Unidade Departamento/Curso/S
etor
Grupo de Servidores do
Departamento de
Educação (eps)
-

elieser.zen@aluno.ufes.br
elieserzen@hotmail.com
tatiana.s.vieira@aluno.ufes .br
tattisantana@yahoo.com.b
r
gabriella.martinelli@aluno. ufes.br
gabirezende.m@gmail.co
m
maria.gm.ferreira@aluno.u fes.br
mgmelim@yahoo.com.br

-

-

-

PARCERIAS
CNPJ

Nome
CENTRO DE FORMACAO MARIA Outros
OLINDA
CENTRO DE FORMACAO MARIA Outros
OLINDA
NÚCLEO DOS AMIGOS DA ESCOLA Outros
NACIONAL
FLORESTAN
FERNANDES

Caracterização

Tipo
Apoio Logístico
Equipamentos e/ou
recursos materiais
Recursos Humanos

FOMENTO
Existe execução financeira?
Não

ABRANGÊNCIAS
Nome
Estado
Centro de Formação Espírito Santo
Maria Olinda

Município
São Mateus

CEP
29.949-970

Detalhes
Rodovia São Mateus ?
Nova Venécia ? KM 44 ?
São Mateus ? ES

