PARCEIROS:
.Associação comunitária Pro-Melhoramento de
Capivari

SÃO GONÇALO DO RIO DAS
PEDRAS SERRO-MG

PROGRAMAÇÃO
Data: 05 de janeiro 2019

Local: Escola Estadual Mestra Virginia Reis

REALIZAÇÃO:
REALIZAÇÃO:

APOIO:

PET Conexão dos Saberes da UFVJM

ORGANIZADORES:
Ana Daiane Cardoso

Natania Santos

Crislaine Mística

Raul Otoni

Sábado- 05 de Janeiro de 2019

Eustáquio Ribeiro

Tais Nascimento

Fabrício Nazário

Tiago Rosário

08:00h ás 09:00h- Credenciamento e
Coffee Break
09:00h ás 09:30h – Abertura

Isabela Souza

09:30h ás 10:30h- Apresentação de
trabalhos

Letícia Moreira

LOCAL:

Endereço: Largo do Comércio nº 1, centro. São
Gonçalo do Rio das Pedras, Serro-MG.

Mariana Morais

Escola Estadual Mestra Virginia
Reis

COORDENAÇÃO:

05 de Janeiro de 2019

SITE DO PET:

Mirtes Ribeiro

https://petconexaoufvjm.weebly.com/

10:30h ás 12:30- Mesas Redondas
12:30h ás 13:30h: Almoço
13:30h ás 14:00- Apresentação Cultural
14:00h ás 16:00h- Debates Expositivos
16:00h ás 16:30h- Coffee Break

E-MAIL:
petconexãoufvjm@gmail.com

16:30h ás 17:00h- Encerramento

O QUE É O PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET)

Jequitinhonha, em especial de sua comunidade
rural ou quilombola.

O Programa de Educação Tutorial (PET) tem como
objetivo promover a formação ampla e acadêmica
dos alunos de graduação envolvidos direta ou
indiretamente com o programa, estimulando a
fixação de valores que contribuem para a cidadania
e a consciência social dos acadêmicos envolvidos.

O FÓRUM
O IV Fórum Conexão dos Saberes tem como
princípios objetivos:

O PET CONEXÃO DOS SABERES DA
UFVJM
O PET Conexão dos Saberes tem como proposta
de desenvolver uma ação conjunta entre a
universidade e outros setores da sociedade, em
parceria
com
administrações
publicas
e
organizações não governamentais (ONG’S). A
proposta objetiva é estimular o desenvolvimento
sustentável em comunidades rurais e quilombolas
através de integração junto a UFVJM.

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 continua das
propostas de ação.

Espera-se fomentar a formação de profissionais de
nível superior, que estejam envolvidos direta e
indiretamente com o PET, nas diversas áreas do
conhecimento, dotados de elevados padrões
científicos, técnicos, éticos e com responsabilidade
social, que sejam capazes de uma atuação no
sentido da transformação da realidade do Vale do

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.

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

Apresentar
os
trabalhos
realizados
pelos
integrantes do PET Conexão dos Saberes, durante
o ano de 2018 aos órgãos das administrações
públicas, aos parceiros, organizações privadas e
não governamentais, além dos representantes das
comunidades de sua atuação, construir parceiros e
levantar demandas de trabalho para o ano de 2019

