UFPE no Meu Quintal - Ação CAV Alto do Reservatório
Coordenador: Jose Eduardo Garcia

E-mail: jegarcia30@gmail.com

Tipo da Ação/Ano: Projeto/2018

Área Temática Principal: Educação

Unidade Geral: CAV - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA

Unidade de Origem: NÚCLEO DE LICENCIATURA EM
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Abrangência: Vitória de Santo Antão
Local de Realização: Centro Acadêmico de Vitória - UFPE

Resumo da Proposta:
A promoção do encontro entre a academia e as comunidades carentes é a principal vertente que alimenta os objetivos
do Projeto UFPE no meu Quintal. O encontro intramuros, a fluidificação das fronteiras departamentais calcificadas,
facilita a produção de conhecimentos, o compartilhamento e diversas possibilidades de interação. Possibilitando, dessa
maneira a construção de uma via de mão dupla que se retroalimenta incessantemente, de um lado oportunizando a
efetiva participação do discente, socializando o conhecimento acumulado na sua experiência acadêmica, de outro,
oferecendo às comunidades economicamente menos favorecidas a possibilidade de ter contato direto com uma parcela
do conhecimento elaborado pela academia, criando um planejamento sustentável de vida à partir de construção
coletiva de estratégias ancoradas na promoção de soluções acadêmicas, tão longe de suas realidades subsistenciais.

Objetivos:
- Promover a participação efetiva e direta do graduando numa ação social de educação experiencial.
- Desenvolver o espírito autônomo na produção de respostas e soluções imediatas em situações de controle limitado.
- Desenvolvimento da dimensão crítico-social diante da identificação dos elementos dialéticos que definem as
dinâmicas de poder na sociedade.
- Visibilizar as competências diversas e as habilidades específicas dos graduandos em situações de intersubjetividade.
- Aproximar as diversas correntes e abordagens de cunho teórico, praticados no decorrer da construção da formação
profissional do graduando, das diversas realidades concretas das dinâmicas sociais.
- Criar protagonismos na experiência acadêmica dos graduandos enquanto contribuidores diretos na construção do
conhecimento.
- Aproximar o Centro Acadêmico de Vitória das comunidade carente do seu entorno, promovendo importante papel
político da academia junto à sociedade.

