III fórum do pet conexão dos saberes
Relatório III Fórum Conexão dos Saberes
São Gonçalo do Rio das Pedras 01,02 de Fevereiro de 2013
Aconteceu nos dias 01 e 02 de Fevereiro o III Fórum Conexão dos Saberes,
evento organizado pelo PET-Conexão dos Saberes da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) campus Diamantina com parceria da Associação Clube
de Mães, Fundação Universitária Do Vale Do Jequitinhonha (FUNIVALE), Associação
Cultural e Comunitária de São Gonçalo (Associação Sempre Viva), tendo como objetivo
articular parcerias com setor público aqui representado pela Prefeitura Municipal de
Serro-MG, Associações Comunitárias da Vertente do Jequitinhonha,

ONGs que

desenvolvem projetos e programas na região, apresentar à comunidade presente os
trabalhos desenvolvidos pelo PET no ano de 2012, como também, buscar levantar
demandas que estejam implícitas nas comunidades para uma possível intervenção do
Programa de Educação Tutorial e sua rede.
O evento vem com a proposta de aproximar as comunidades da Universidade e
de possíveis soluções para redução de problemas enfrentados por moradores da Vertente.
Neste ano de 2013 o Fórum ocorreu durante dois dias contendo a seguinte
programação:
Sexta-Feira Dia 01,
8:00h às 9:00h – Credenciamento
9:00h às 9:30h – Abertura
9:30h às 11:30h – Mesas Redondas
11:30h às 12:30h – Apresentação de trabalhos
12:30h às 13:30h – Intervalo para o Almoço
13:30h às 14:00h – Apresentações culturais
14:00h às 16:00h – Debates expositivos das mesas
16:00h às 16:30h – Coffee-break
16:30h às 17:30h – apresentação de trabalhos
18:00h – Enceramento com caminhada ecológica da saúde - Da Funivale ate a cachoeira
do Comércio onde acontecera roda de viola, contação de causos, poesias.
Sábado - 02 de fevereiro
9:30h às 11:30h – Mesas Redondas (Refinamento das propostas, articulação de
parceiros e cronograma de ação)
11:30h às 12:30h – Apresentação de trabalhos
12:30h às 13:30h – Intervalo para o Almoço
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13:30h às 14:00h – Apresentações culturais
14:00h às 16:00h – Plenária deliberativa – relator e redator apresentam plano de ação.
16:00h às 16:30h – Coffee-break
16:30h às 17:30h – Cerimônia de encerramento e entrega de certificados
17:30h às 18:00h – Apresentação cultural
Dessa forma, no dia 01 (Sexta-Feira) aconteceram alguns atrasos e a
programação teve pequenas alterações. O evento deu inicio as 9:30 hrs com a petiana
Gabriele dando boas vindas aos presentes , e chamando as autoridades para compor a
mesa de abertura sendo eles: o representante da FUNIVALE o Sr. Martin Kuneh, a
presidente da Associação Clube de Mães Izabel.., a presidente da Associação Sempre
Viva a Sra. Romária Faria e UFVJM Coordenadora do PET Mirtes Ribeiro e a Tutora
Helisamara Mota Guedes. Cada membro teve a oportunidade de explanar por 5 minutos.
Através de slides foram apresentadas as principais atividades desenvolvidas pelo
PET no ano de 2012 tal apresentação foi elaborada por todos os petianos e apresentada
pela petiana Fernanda. Todos os petianos presentes foram apresentados e a partir de então
foi repassado à programação do primeiro dia de atividades que apenas iniciava.
As mesas de debates contaram com a presença de no mínimo dois petianos
graduandos da área ou que possui mais afinidade com o tema discutido. Foram formadas
as seguintes mesas de debate:

Mesa de Debate
Agricultura
Ambiente

e

Petianos Responsáveis

Meio Hiury

Representação da Comunidade

(Agronomia), Jovens da comunidade de São Gonçalo,

Vinicius

(Zootecnia), APA/Monumento Natural da Várzea e

Jaqueline (Geografia)

Serra do Raio, Representantes do Ausente,
Comunidade

Fazenda

Santa

Cruz

Comunidade Serra da Bicha, Barra da
Cega e Baú, Representante da Comunidade
Quilombola Vila Nova, PSF-São Gonçalo.
Educação

Fernanda

(Educação Representantes da comunidade de Três

Física) Yrllan (Biologia) Barras, Barra da Cega, São Gonçalo do
Camila

(Bacharelado Rio das Pedras e Boa Vista de Lages

em Humanidades
Saúde

Giselia (Enfermagem) Mulheres da comunidade de Fazenda
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Cultura e Turismo

Luana

(Educação Santa Cruz, Associação Comunitária de

Física)

Três Barras e PSF/São Gonçalo.

Silvia
Eveline

(Turismo) Representantes das comunidades de Boa
(Turismo) Vista de Lages

Silvia

Santos

(Bacharelado

em

Humanidades)
Direito e Social

Gabriele

(Serviço Associação Clube de Mães, Presidente da

Social)
(Bacharelado

Sarah Associação de Fazenda Santa Cruz, Aluno
em da UFVJM, Associação Sempre Viva.

Humanidades) Kelciane
(Bacharelado

em

Humanidades)

As discussões nas mesas perpassaram por um momento de reflexão de cada
comunidade acerca das demandas consideradas prioridades de intervenção sendo assim,
esse primeiro dia de debate contou com a construção de uma proposta mais aberta mais
rica de detalhes. As discussões duraram cerca de 1 hora e 30 minutos e às 12 horas foi
servido o almoço a todos que se encontravam no evento.
Durante o almoço houve a apresentação cultural do Sr. Laerte Cunha onde
através de suas canções e contação de causos ouve maior interação dos envolvidos neste
momento todos se levantaram dançaram e cantaram foi muito divertido e gratificante
participar deste momento de interação.
A exposição das demandas1 foi feita pelos petianos responsáveis das mesas logo
após o momento de interação. Sendo então neste momento apresentadas todas as
demandas levantadas pelas comunidades presentes.
Logo após, a explanação dos mediadores abriu-se a plenária de discussão, foi
servido o lanche e o término do evento em seu primeiro dia de atividades.

1

As demandas levantadas estão no anexo A deste relatório.
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Anexo A
Mesa da Agricultura e Meio Ambiente

Nome dos alunos responsáveis: Hiury Patrick Marques, Jaqueline Sayonara Vieira,
Vinicius Eduardo Moreira
Nome dos participantes: Grazielly Aparecida de Jesus, Geraldo Neves, Luiz Gonzaga
Costa, Roque do Amparo Costa, Aristônio Geraldo Correia, Debora Cristina Pereira(...)

Objetivo: Levantar juntamente com a comunidade necessidades que precisam ser
sanadas para proporcionar uma melhor qualidade de vida.

Demandas

Propostas de solução

Responsáveis

Tempo

levantadas
Colocar
Lixo

lixeiras

em PREFEITURA/

lugares estratégicos para APA/IEF

Curto a Médio
prazo.

a coleta e separação para
o

reaproveitamento.

Realizar palestras para
conscientizar

a

população.
Encaminhar oficio para a PREFEITURA/
Estradas Ruins

prefeitura.

Médio prazo

DEPARTAMENTO
DE OBRAS

Encaminhar oficio para a PREFEITURA

Médio prazo

Caixa d’agua com prefeitura solicitando o
vazamento em São conserto,
Gonçalo

projetos

escrever
para

captar

recursos para melhorar a
situação.
Procurar a COPANOR PREFEITURA
Esgoto a céu aberto para saber se há um /COPANOR
em algumas casas projeto para tratamento
de São Gonçalo

de esgoto

Médio prazo
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Solicitar a Emater uma EMATER
Falta de assistência maior
técnica
produtores

atenção

Médio prazo

aos

aos produtores.
rurais.

(AUSENTE)
Enviar oficio a prefeitura PREFEITURA

Médio prazo

Pontes e manilhas
estragadas
(CHACRINHA)
Falta
desenvolvimento
para
comunidades.

de Buscar

junto

comunidade
as interesses
projetos

a PET-

CONEXÃO Médio prazo

seus DOS SABERES/
e

escrever PREFEITURA/

para

captar COMUNIDADE

recursos para realização
de programas afim de
melhorar a renda local.
Horta comunitária
(CAPIVARI

E

CHACRINHA)
Falta de luz no Inserir a comunidade no PET-CONEXÃO
Buqueirão

Médio prazo

programa luz para todos. PREFEITURA
Ver as condições para
inserção.

Observações:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Anexos:(fotos,vídeos/gravações)

______de ______________________de _________
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Mesa de Educação
NOME DOS ALUNOS RESPONSÁVEIS: Yrllan R. Sincurá, Fernanda Helena
Marques e Camila Cristina Morais.
NOME DOS PARTICIPANTES:
OBJETIVO: O debate na mesa de educação teve como objetivo, demarcar as
dificuldades encontradas por Alunos, professores e pelas entidades de ensino, que de
alguma forma afetam a qualidade do ensino nas comunidades de abrangência do PETConexão dos Saberes.
Demandas
levantadas
Falta de informação
sobre datas do (Sasi,
Enem e outros).

Transporte escolar:
 Atraso nas
licitações;
 Falta de
segurança nos
ônibus;
 Estradas
esburacadas ou
intransitáveis.







Transporte
universitário

Não funcionamento





Propostas de
solução
Projeto da
copese para
divulgação das
formas de
ingresso na
universidade.
Unir a
comunidade
para fiscalizar e
ligar para a sec.
de educação e
entregar um
oficio com 2
vias, 1 para o
prefeito CC
para a sec. de
educação.
Enviar oficio
com 2 vias, 1
para o prefeito
CC para sec. de
obras
solicitando o
conserto das
estradas.
Procurar com a
Pró-Reitoria de
Assuntos
Comunitários e
Estudantis
(PROACE)
para mudar a
forma de
pagamento do
vale transporte
Conversar com

Responsáveis













Tempo

PET- conexão
dos Sabres;
Escolas;
Copese
(UFVJM).

Curto prazo
(periodicamente)

Prefeitura
municipal;
Associações
comunitárias;
Escolas;
Comunidade.

Curto prazo
(periodicamente)

PET- Conexão
dos Saberes;
Alunos da
universidade
que moram em
outra cidade.

Curto prazo.

PET- conexão

Médio a longo
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das salas de
computação nas
escolas. Por falta de
instrutores, porque
estão estragados ou
nem foram
montados ainda por
falta do técnico
autorizado.





Reforma da escola
de três barras esta
parada.

Falta de interesse
dos alunos;







Monitores de esporte 
sem qualificação.



o diretor para
saber a situação
da sala de
computação;
Se estivem
guardados ou
estragados,
contatar a
prefeitura
através de
oficio, pedindo
para ajudar a
cobrar ou criar
um convenio
com o estado
para conseguir
um técnico.
Se estiverem
instalados e
funcionando,
mas sem
instrutores,
levar um curso
de capacitação
pela UFVJM,
para capacitar
alunos
voluntários, e
trabalhar com
estes regras de
convivência.
Enviar oficio
para prefeitura
com 2 vias, 1
para o prefeito
e outra para
sec. de obras.
Encontro de
professores;
Formação
continuada;
Formação de
monitores.
Procurar
parceria com a
UFVJM para
capacitar os
monitores;
Firmar parceria
com a















dos Sabres;
Escolas;
Prefeitura
Municipal.

prazo, dependendo
da situação da
escola.

Prefeitura
municipal;
Associação
local;
Comunidade.

Curto prazo.

PET- conexão
dos Saberes;
Escola;
Família;
Conselho
tutelar.
PET- conexão
dos Saberes;
Prefeitura
Municipal.

Longo prazo.

Médio prazo.
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prefeitura, pois
isso só depende
de transporte.

Observações: Algumas das demandas levantadas envolvem questões políticas o que
dificulta ou torna inviáveis as ações do Grupo PET- Conexão dos Saberes.
Anexos:(Anexo 01: fotos)

______de ______________________de _________

ANEXO 01: Fotos da mesa de educação

Figura 01.

Figura 02.
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Figura 03.
Mesa de Turismo e Cultura

Nome dos alunos responsáveis:
Sílvia das Dores Rodrigues, Eveline do Rosário Santos , Sílvia da Conceição Santos

Nome dos participantes:
Elisângela Sales Vieira Cardoso- Representante de Boa Vista de Lages, Lider do grupo
de artesanato de Boa Vista de Lages
Verá Lúcia Silva Santos- Representante da Comunidade de Fazenda Santa Cruz,
representante da granja.
Benedito Crizostomo Gomes- Presidente Quilombola do Serro
Jõao de Paulo- Presidente da Associação de Boa vista de Lages

Objetivo: Levantar as principais demandas das comunidades dos participantes, em
questões relacionadas ao turismo e cultura.

Demandas

Propostas de solução

levantadas

Responsáv

Problema

pessoal

Fazenda

próprio imediat

de foi de já sair com os grupo

comunicação entre frangos
o

Parcerias

eis
A solução encontrada O

1)

Tempo

de devidamente
Santa etiquetados

já Granja

UFVJM,

da o

Associação

de

Clube

Fazenda
do Santa Cruz

Mães

de

III fórum do pet conexão dos saberes
Cruz, e Samambaia abatedouro,

com

a

(Datas),

elas

já

com logo

que

relação a venda de possuem, feitos com a
frangos. Eles estão ajuda do grupo Pet
vendendo
branco,

frango Conexão e voltar a
fora

dos fazer um trabalho de

padrões

de divulgação

de

seus

qualidade como se produtos, desfazendo
fosse os frangos do os maus entendidos.
criatório da Santa
Cruz, os quais são
caipira melhorado.
Este

fato

está

atrapalhando

a

comercialização
dos

frangos

da

Santa Cruz.

2) Construção do Buscar patrocínios e O

próprio Médio

Banheiro

No doações de materiais grupo

abatedouro

da para a construção do granja.

da Prazo

Prefeitura
municipal,
Engenheiro

granja de fazenda banheiro. A mão de

da

Santa Cruz

patrocínios.

obra fica por conta da

UFVJM,

comunidade.
3) Construção do Obs.: Eles já possuem Pet

Médio

Prefeitura

Centro Social dos o

prazo

municipal,

Quilombolas
Vila Nova.
Planta
construção

terreno,

e

da conseguiram

já

alguns

materiais por doação
de da

prefeitura

municipal

como:

pedras e telhas.

é

da UFVJM ,
professor
Mateus
Puc.

Como já possuem o
terreno

Engenheiro

preciso

da
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procurar alguém com
embasamento
jurídico, para que eles
saibam o que fazer, e
que documentos são
necessários para que
eles possam receber
de

forma

jurídica

verbas para auxilia los
no mesmo.
Escrever

projeto

procurar

editais

e
de

fomento
3)

Oficinas

de Fazer

levantamento Pet

médio

Emater e o

pessoas

prazo

Cras

artesanato para o das
público de jovens interessadas

municipal

da comunidade do Capacitação por meio
Ausente,

como do projetos do Cras.

forma de lazer e Procurar saber se o
geração de renda.

edital já está aberto
A Elisângela de Boa
Vista

de

Lages,

presente na mesa, já
foi

oficineira

neste

projeto e se colocou a
disposição
concorre

de
ao

edital

novamente, pra fazer
este

trabalho

de

capacitação.
Deixar
4) Artesanato de visitas
Boa

Vista

cartão
em

de diversificados

de Pet

lugares
de

Curto

Prefeitura,par

prazo

a auxiliar no
transporte.
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Lages: o grupo de artesanato, fazer um

UFVJM-Pet

artesãos já possuem calendário anual das

na busca de

um

informações

produto

qualidade

de feiras para que eles

e

já possam se organizar

foram muito bem para participar.
capacitados,
problema

o Fazer calendário da
é

que Vesperata

de

veem a necessidade Diamantina
de

divulgá

los

mais, ampliar os
pontos de venda e
participar de feiras
artesanais a qual
nunca

tiveram

a

oportunidade.

Pet
5) Participação nas Fazer contato com a
reuniões

de prefeitura e Emater

Conselhos, e nas para
secretarias.

reafirmar

parceria,

e

Ao assumirem os questão
cargos,

tanto

no alimentação

caso da senhora de
Boa Vista de Lages
, quanto da Santa
Cruz, a prefeitura
se comprometeu a
disponibilizar
transporte
Emater,

o
via

o

que

nunca aconteceu.
Ver a possibilidade

ver

esta
a
da

Curto

Emater

prazo

prefeitura
municipal

e
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de

haver

alimentação para os
participantes

das

comunidades.
Pet
6) pessoal de serra Primeiro
da

Bicha

querem

é

preciso

Médio

UFVJM

prazo

que fazer um trabalho de
serem sensibilização com os

reconhecidos como moradores para que
Quilombolas

eles

entendam

a

importância da cultura
do

negro

e

o

verdadeiro sentido de
se sentir pertencente a
este grupo.

Observações: O presidente da Associação de Boa Vista de Lages expõe sua satisfação
em participar do Fórum, segundo ele esta e uma grande oportunidade de crescimento,
dialogo e de descobrir formas de minimizar ou resolver muitos problemas. Ele diz que
este e outros trabalhos que o Grupo Pet veem realizando é muito bonito de se ver e que
ele e a comunidade de Boa Vista só tem a Agradecer.
Anexos:(fotos,vídeos/gravações)

Mesa de Direito e Social

Nome dos alunos responsáveis:
Gabriele Regina de Morais e Sarah Christine Teotônia Rosa.

Nome dos participantes:
Lidinei - Representante da Comunidade de Santa Cruz,
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Vanildes – Representante da Comunidade de Serra da Bicha.
Larissa – Representante da Comunidade de Chacrinha.
Douglas Werneck – Representante da Comunidade de São Gonçalo.
Luciana – Representante da Comunidade de São Gonçalo, Associação Clube de Mães.

Objetivo: Levantar as principais demandas das comunidades dos participantes, em
questões relacionadas ao Direito dos mesmos e ás questões sociais.

Grau de
priorida-de

01

01

02

02
02

02

02

Demanda

Metodologia de Resolução

Capacitação dos presidentes das Fazer as capacitações
Associações comunitárias e dos
separadamente. Uma associação
Conselheiros.
por dia. O PET entra em contato
com os parceiros, agenda as
capacitações e articula tudo entre os
representantes das associações.
Organização e atualização dos
A ideia é unir esta atividade nos
Estaturos das comunidades.
dias das capacitações. Levantou-se a
hipótese de se firmar parceria com a
Faculdade de Ciências Jurídicas de
Diamantina para juntamente com o
PET procurar soluções para as
comunidades promovendo também
assim saúde, assistência e
previdência.
Falta de acessorias do poder
Reunir cada representante que
público/Distanciamento da
através das capacitações serão
Assistência Social nos distritos.
capazes de articular e cobrar
assistência do poder público.
Falta de participação do CRAS
nos distritos e povoados.
Falta de segurança pública.

Atuação da guarda municipal nas
comunidades e blitz nas datas
festivas.
Iluminação pública (obs.:04
Chamar os delegados, promotores
moradores de Serra da Bichaainda e a prefeitura e questionar esta
estão sem luz em casa).
situação.
Ausência de espaço físico para
Cobrar a prefeitura e escrever
convivência comunitária.
projetos para concorrer a editais
(projeto PCPR ex.: espaço
comunitário de Boa Vista de Lages
foi conseguido através deste
projeto).

Prazo

Curto

Curto

Curto

Responsáveis/Parceiros

PET, Sandrinha, FCJ,
PUC(Serro) e UFVJM.

PET E FCJ.

Representantes das
Associações e também a
Comunidade.

Curto
Médio

Poder público.

Médio

Prefeitura e Cemig.

Longo

Prefeitura e PET(Através
da escrita de projetos).
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02

03

04

05

Falta do apoio do poder público Cobrar assistencialismo dos
nas atividades desenvolvidas
responsáveis públicos. Obs.: O prazo
através de projetos.
depende da execução das
capacitações para que se saiba
cobrar corretamente.
Má distribuição e ruim
Construção de banheiros nas
qualidade da água nas
casas, fossa séptica e saneamento
comunidades. Obs.: em Serra da básico.
Bicha existem 04 casas que ainda
não possuem água.
Falta de cursos
Fazer uma espécie de caravana
profissionalizantes para os jovens. para promover vários cursos num
mesmo dia.
Ausência de placa de sinalização Fazer levantamento das
para as comunidades.
comunidades que não possuem
placas de sinalização.

Curto

Associações e
Comunidades.

Longo

Poder público.
Prefeitura e PET(na
escrita de projetos).

Curto

PET, SENAC E SENAR.

Curto

PET E IEF(Através do
curso de placas que eles
possuem).

27 de fevereiro de 2013

O segundo dia do III Fórum iniciou-se com a divisão das mesas redondas, as
mesmas formadas no dia anterior, para que cada mesa refinasse as propostas levantadas
anteriormente, articulasse as possibilidades de parceiros e estabelecesse um cronograma
de ação contendo as demandas, o grau de prioridade, as possíveis soluções, a
metodologia de resolução, o prazo e os responsáveis/parceiros. A divisão foi feita e cada
mesa teve por volta de duas horas para organizar as demandas a serem expostas na
plenária.
Após o refinamento das propostas a equipe organizadora do evento optou por
fazer uma mudança no cronograma para poder aproveitar ao máximo a presença do
poder público pois ás 13:00 horas a Secretária de Educação não poderia continuar no
evento devido a compromissos profissionais. Por este motivo adiantou-se a plenária que
começou por volta de 11:30 horas e teve um rendimento bastante significativo e
esclarecedor para os presentes. Cada petiano responsável por sua mesa apresentou o
cronograma de ação passando assim a palavra para os representantes do poder público
ali presentes. Cada representante começou a explanar a respeitos das demandas
iniciando assim uma interação maior entre comunidade, universidade e poder público.
As comunidades se posicionaram e os representantes também, a comunidade buscou
diversas explicações, cobrou direitos, cobrou deveres assim como o vice-prefeito, o
secretário de esporte, se colocaram mostrando o lado das duas moedas, da comunidade e
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da prefeitura. Algumas vezes houveram algumas divergências de opiniões mais de certa
forma a plenária teve seu propósito efetuado com sucesso.
Após a plenária teve-se o intervalo para o almoço.
Depois do almoço Luciana do clube de mães e Gildete do grupo PET apresentara seus
trabalhos, Luciana relatou seus trabalhos perante a Associação Clube de Mães e Gildete
falou sobre os festivais itinerantes que o grupo PET juntamente com a Associação
realizam nas comunidades locais.
Após as apresentações dos trabalhos foram convidados Lídia do IMA e os agentes do
IEF para darem uma palestra tirando as dúvidas e curiosidades das comunidades. Foi
uma conversa bastante informal de modo que todos os ali presentes não tiveram
vergonha nem receio em expor suas dúvidas pois se sentiram muito a vontade pela
maneira e linguagem que os representantes do IMA e do IEF utilizaram.
Logo depois foi aberto um espaço para as Petianas Gabriele e Gisélia perguntarem ás
comunidades sobre a opnião de como foi o evento. Algumas pessoas se manifestaram
demonstrando uma grande satisfação, outras agradeceram aos petianos e organizadores
e assim cada um foi expondo suas opiniões.
Em seguida teve-se as apresentações culturais que variaram em Teatro, Piadas, contação
de casos, músicas e para finalizar o grupo de dança afro mirim de São Gonçalo se
apresentou encerrando com chave de ouro o III Fórum Pet Conexão dos Saberes.

Anexo B
(Fotografias do Segundo dia do III Fórum)
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