UEPA e Paragominas: parceria
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A Universidade do Estado do Pará (UEPA) e a Prefeitura de
Paragominas fecharam convênio para que 22 jovens de cinco
cursos do Campus VI, da UEPA, em Paragominas, desenvolvam
trabalhos nos projetos sociais e programas tocados pela
prefeitura.
Os estudantes receberão bolsa-auxílio de R$ 378 pagas pela
universidade. A carga horária das atividades será de 8h
semanais, cumpridas em dois dias, por 4 horas corridas dentro
das Secretarias de Meio Ambiente, Assistência e Saúde. O
convênio beneficia alunos dos cursos de matemática, biologia,
design, engenharia ambiental e engenharia florestal, que serão
distribuídos nas secretarias.
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O aluno do 4º semestre do curso de licenciatura em matemática,
Alex Machado, disse estar ansioso para começar. Ele, que vai
ser professor, disse que a experiência será muito produtiva,
sendo esse seu primeiro contato com o público jovem. Ele
também comentou que essa experiência poderá ser replicada em
sala de aula, quando já estiver formado e atuando na área.

“Estou confiante que a experiência vivenciada neste programa
vai servir de base para a minha profissão, vou poder me
familiarizar com esse ambiente de sala de aula e poder
contribuir para a formação desses alunos, nem que seja um
pouco”, contou Alex. Os alunos de matemática irão dar aulas
para crianças e jovens atendidos em programas sociais da
Secretaria de Assistência.
Já a aluna do 6º semestre do curso de engenharia florestal,
Luana Picanço de Mendonça, diz se familiarizar muito com os
estudos de manejo florestal e diz estar confiante que vai
aprender muito dentro da Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA).
Ela sabe que a SEMMA de Paragominas é referencia dentro do
Estado e fora dele, no que diz respeito aos processos de
gestão ambiental. “Espero poder aprender mais sobre o meu
curso, ter a convivência com colegas afins à área, trocar
experiências e me preparar para o mercado de trabalho”, disse
a aluna.
O professor e coordenador do Campus VI da UEPA, Aldecir Costa,
frisou que esse termo de compromisso nada mais é que o
desenvolvimento do tripé defendido pela universidade:
pesquisa, extensão e ensino. “Com ele, poderemos incentivar
mais ainda a pesquisa, incentivar a participação dos alunos e
dos professores em grupos de pesquisas e fazer com que a
universidade tenha esse olhar mais atencioso à interiorização.
Acreditamos que essa seja uma parceria inovadora e pioneira em
todos os campi da UEPA no interior”, comemorou o coordenador.
Fonte: ORMNews.
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