PROGRAMAÇÃO

APOIO

Data: 04 de Março de 2017

VII FÓRUM CONEXÃODO SABERES

Local: Funivale
Universitária do Vale do Jequitinhonha
"FUNIVALE" situada a rua campo das flores nº
96, São Gonçalo do Rio das Pedras, Distrito de
Serro-MG.

PARCEIROS
Funivale
REALIZAÇÃO
Grupo PET Conexão dos Saberes

SÁBADO–04 DE MARÇO DE 2017
08:00h às 09:00h– Credenciamento
09:00h às 09:30h–Abertura

ORGANIZAÇÃO
Rosiane Silva
Ana Luisa Coelho
Angelina Silva

9:30h às 10:30- Apresentação de trabalhos
10:30h às 12:30h–Mesas Redondas
12:30h às13:30h– Intervalo para almoço.
13:30h às14:00h–Apresentação Cultural.

São Gonçalo do Rio Das
Pedras– Serro – MG
04 de Março de 2017
REALIZAÇÃO
Grupo PET Conexão dos
Saberes
LOCAL
Funivale
APOIO
Associação Comunitária Sempre Viva;

Nanci de Jesus
Maylza Nascimento
Yeda Marques
Erinaldo Nascimento

Associação Comunitária Pró Capivari;
Associação Comunitária Cultural
Quilombola Baú do Povo Unido
Informações no site:

Raul Otoni
14:00h às16:00h–Debates expositivos.

Louraine Cardoso

16:00h às16:30h–Coffee - break.

COORDENAÇÃO

16:30h às17:30h–Encerramento

Mirtes Ribeiro

http://petconexaoufvjm.weebly.com/

O QUE É O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
TUTORIAL (PET)
O Programa De Educação Tutorial (Pet) tem
como objetivo promover a formação ampla e
acadêmica dos alunos de graduação envolvidos
direta ou indiretamente como programa,
estimulando a fixação
de valores que
contribuem para a cidadania e a consciência
social dos acadêmicos envolvidos.
O PET CONEXÃO DOS SABERES DA
UFVJM
O Pet Conexão da UFVJM vem com a proposta
de desenvolver uma ação conjunta entre a
universidade e outros setores da sociedade em
parceria com as administrações pública e
organizações não governamentais (ONGs). A
proposta objetiva estimular o desenvolvimento
sustentável e comunidades rurais e quilombolas
através da integração junto a UFVJM.

uma atuação no sentido da transformação da
realidade do Vale do Jequitinhonha, em especial
de sua comunidade rural ou quilombola.

Aulas de Alfabetização no Baú (arquivo PET)

A metodologia de ação é baseada nos
princípios de solidariedade, cidadania, proteção
do meio ambiente e geração de renda. Os alunos
da UFVJM provenientes de comunidades rurais
ou quilombolas matriculados em cursos de
diversas áreas do conhecimento realizaram em
prol de um bem comum, ações coletivas para a
promoção do desenvolvimento sustentável e
equilibrado de suas comunidades de origem.
Esta atuação vai desde a identificação de
editais de fomento, elaboração de projetos,
captação de recursos, implantação, capacitação
das populações locais para o autogerenciamento,
apoio no desenvolvimento e avaliação formativa
continuada das propostas de ação.

Construção da casa de mel em Baú (arquivo PET)

Espera-se fomentar a formação de profissionais
de nível superior, que estejam envolvidos direta
e indiretamente como PET, nas diversas áreas
do conhecimento, dotados de elevados padrões
científicos,
técnicos, éticos e com
responsabilidade social, que sejam capazes de

O PET Conexão dos Saberes atua na
região
denominada
vertente
do
Jequitinhonha, município de Serro-MG.
Envolve os distritos de São Gonçalo do
Rio das Pedras, Milho Verde, Capivari,
Três Barras e Pedro Lessa, nos quais se
localizam as comunidades quilombolas de
Vila Nova; Baú, Ausente, Fazenda Santa
Cruz, Serra da Bicha; além desses os
entornos e as comunidades rurais de
Córrego do Feijão, Engenho, Jacutinga,
Chacrinha e Barra da Cega.

Artesanato em Capivari (Arquivo PET)

O FÓRUM
O VII Fórum Conexão dos Saberes
têm como principais objetivos:
- Apresentar os trabalhos realizados pelos
integrantes do Pet Conexão dos Saberes,
durante o ano de 2016 aos órgãos das
administrações públicas, aos parceiros,
organizações
privadas
e
não
governamentais, além dos representantes
das comunidades de sua atuação.
- Construir parcerias e levantar demandas
de trabalho para o ano de 2017.

Reunião em Serra da Bicha (Arquivo PET)

