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ANEXO 4 

 
 
* Título: Pet Educampo Convida  
 
 
* Resumo/Objetivos 
O Pet Educampo Convida tem como objetivo contribuir para a disseminação de 
iniciativas educativas de alto impacto social e que estão sendo desenvolvidas 
em diferentes escalas e realidades do território nacional. Para isso convidará 
educadores sociais de reconhecimento nacional para compartilharem sua 
experiência na UFSC. 
 
* Objetivos:  
(Gerais e Específicos) 
O Pet Educampo Convida tem como objetivo contribuir para a disseminação de 
iniciativas educativas de alto impacto social e que estão sendo desenvolvidas 
em diferentes escalas e realidades do território nacional. Busca, a partir da 
apresentação e do debate sobre tais experiências, refletir sobre como se 
constituíram e desenvolveram, os impactos gerados, dentre outros. Busca, 
principalmente, inspirar e motivar docentes e discentes, especialmente aqueles 
ligados a Educampo, ao engajamento para transformar a realidade da educação 
do/no campo. 
 
* Metodologia: 
De tempos em tempos, o Pet Convida chama um/a empreendedor/a social que 
trabalhe com temas afetos a educação transformadora e de impacto social para 
uma “Roda de Conversa”. Esta roda acontece em um espaço da UFSC (sala de 
aula, auditório ou outro) e é aberta a toda a comunidade universitária e público 
em geral. A partir de confirmação do/a palestrante, data/local, uma ação de 
divulgação é realizada, contemplando as seguintes etapas: elaboração de 
release; elaboração de cartaz/folheto; afixação de cartazes nos diferentes 
centros de ensino da UFSC; panfletagem; divulgação através das redes sociais, 
envio de e-mail, divulgação nas páginas do PET, CED, UFSC, dentre outros. 
Para que a “roda de conversa” aconteça, @s petian@s ainda precisam organizar 
o espaço físico e verificar equipamentos; preparar mística; realizar o cerimonial 
do evento; participar do mesmo; fazer o encerramento/agradecimento a/ao 
palestrante e preparar o relatório.  
Além disso, realizam o Pet Conversa, entrevista com o palestrante para 
produção de conteúdo para disseminação através das redes sociais e internet 
para ampliação do atendimento. 
Finalmente um livro síntese e analítico sobre as experiências será produzido.  
 
* Justificativa: 



Em um contexto social, político, econômico e ambiental cada vez mais complexo 
e desafiador, sobretudo do ponto de vista da educação, cabe a academia 
reconhecer suas limitações e buscar conhecer, refletir e aprender com 
experiências concretas que estão transformando a realidade brasileira.   
Centenas de projetos foram criados e são desenvolvidos de Norte a Sul, Leste a 
Oeste, por pessoas que não se conformaram com situações de injustiça e 
exclusão social. Pessoas persistentes, insistentes, sonhadoras, realizadoras. Os 
empreendedores sociais possuem espírito colaborativo, visão de longo prazo, 
da resiliência e da inovação.  
Neste sentido, o PET Educampo, enquanto programa com financiamento 
público, desenvolvido numa instituição de ensino superior pública e numa 
licenciatura que nasce da luta de movimentos sociais do campo pelo direito a 
educação pública e de qualidade, busca ser promotor de debates qualificados 
dentro do ambiente universitário. Ao tratar de temas/experiências raramente 
abordadas em sala de aula, pretende incentivar uma formação mais holística dos 
licenciandos/as (e porque não também dos educadores?), de modo a assumirem 
uma prática mais ativa e coerente com a educação transformadora. 
 
 
 
 


