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  A Faculdade de Educação do Campo, pertencente ao Campus 

Universitário do Tocantins/Cametá-UFPA comunica a todos pertencentes a 

esta unidade acadêmica que no dia 05 de julho de 2017 realizar-se-á a 

primeira eleição para gestores desta subunidade, na qual se candidataram para 

esta função administrativa, as professoras Maria Madalena Costa Freire 

Corbin e Maria do Socorro Dias Pinheiro. 

Por que da candidatura? 

Em primeiro lugar por entender ser necessário assumir uma gestão 

respaldados pelo processo participativo, legitimado pela situação eleitoral. Por 

compreender a educação como um direito de todos e para que se garanta esse 

direito, necessita-se de gestores que compreendam essa dinâmica e se 

responsabilizem com a organização dos processos próprios de uma 

administração acadêmica e com os desafios e potencialidades da licenciatura 

que atende a diversidade histórico-sócio-cultural e territorial de populações do 

campo da Região do Baixo Tocantins. É do conhecimento de todos que as 

candidatas desde novembro de 2016 assumiu a gestão da faculdade por meio 

do voto dos conselheiros da subunidade e desde aquele momento sentiu-se a 

necessidade de realizar eleições diretas para esta função e, ao aprovarmos 

isso no conselho, se desencadeou todos os tramites para o processo eleitoral 

interno, no qual disponibilizou-se os nomes supramencionados para 

candidatura que por intermédio da chapa: Estamos Juntos, apresentam as 

seguintes proposições: 

 Trabalhar para finalizar a regularização em curso, do Projeto 

Pedagógico do Curso; 



 Garantir que seja efetivado a regulamentação das matriculas de todos 

os estudantes; 

 Fortalecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão dos professores 

e estudantes da FECAMPO; 

 Fortalecer a organização e formação de sujeitos do campo através da 

incubadores de tecnologia social e agroecologia da Amazônia Tocantina 

envolvendo parceiras institucionais e os movimentos socais do campo;  

 Encorajar as atividades desenvolvidas pelo Núcleo Docente 

Estruturantes; 

 Dar maior visibilidade as ações discente e docente do curso; 

 Apoiar a organização do movimento estudantil da faculdade; 

 Contribuir com a coordenação de estágio nas relações de cooperações 

e parcerias juntos as redes de ensino da educação básica; 

 Intensificar a luta pela aprovação de recursos financeiros para garantir o 

funcionamento das turmas; 

 Criar condições para realizar uma vez por ano o encontro do ERLEC 

 Realizar anualmente a Jornada Acadêmica de Luta pela Reforma a 

Agrária na nossa região; 

 Fortalecer as parcerias com os movimentos sociais do campo; 

 Participar dos debates e lutas instituídos pelos Fóruns de Educação do 

Campo; 

 Incentivar e apoiar a participação de programas de formação continuada 

dos técnicos da faculdade; 

 Possibilitar os encontros de formação e planejamento dos educadores, 

técnicos e estudantes bimestralmente; 

 Lutar pela criação de novas turmas de educação do campo; 

 Ofertar turmas de PARFOR na área de atendimento da educação do 

campo; 

 Ofertar uma turma de especialização em educação do campo até o final 

do mandato; 

A partir desta exposição esperamos contar com o apoio de todos que 

compõe a unidade acadêmica do Campus Universitário do Tocantins/Cametá – 

UFPA e convidamos especialmente todos os estudantes, professores e 



técnicos da FECAMPO, para apoiar e validar por meio do voto a única Chapa 

(Estamos Juntos) que se candidatou para esse processo.   

Esperando, contar com apoio de todos, cordialmente, subscrevem 

 

Maria Madalena Costa Freire Corbin 

Maria do Socorro Dias Pinheiro. 

 

 
 
 


