I Congresso Internacional de Educação da UFFS
Campus Laranjeiras do Sul
“Há homens e mulheres que lutam um dia e são bons, há
outros(as) que lutam um ano e são melhores, há os(as) que
lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os(as) que lutam
toda a vida e estes(as) são imprescindíveis” (Bertolt Brecht).
Entre os dias 23 e 28 de outubro de 2017, a Universidade Federal da
Fronteira Sul (UFFS), Campus Laranjeiras do Sul, promoveu o I Congresso
Internacional de Educação da UFFS – Campus Laranjeiras do Sul, Território da
Cantuquiriguaçu, evento que congregou o II Simpósio Nacional de Educação
da UFFS LS - Território Cantuquiriguaçu IX Fórum de Educação do Campo da
Cantuquiriguaçu e o III Seminário de Fortalecimento das Políticas Públicas da
Educação do Campo: Escola da Terra.
O evento apontou a integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão, na
relação intrínseca com a comunidade territorial dando continuidade a um
processo histórico de luta, buscando alavancar estudos e debates em relação à
estrutura social vigente mundializada, pelo modo de produção capitalista,
debatendo as contradições e as possibilidades de políticas públicas no território
da Cantuquiriguaçu, por meio das reflexões acerca da educação, modo de
produção, resistência camponesa e indígena, adotando a resistência, a
agroecologia e a luta como categorias acadêmicas cientificam para contribuir
significativamente com o pleno desenvolvimento humano regional. O evento
propiciou uma forma de relacionar a escola, a comunidade regional e a
Universidade, discutindo políticas públicas para a área de Educação,
especialmente para a Educação do Campo.
Dentre os pontos fortes no evento destacou-se o caráter acadêmico
cientifico, com a participação de mais de 50 organizadores entre docentes e
discentes, 18 avaliadores/pareceristas ad hoc - mestres (as) e doutores (as)-,
mais de 500 participantes, inúmeras mesas de debate, mostra pedagógica,
apresentações de resumos expandidos, painéis e oficinas que explicitaram a
inversão da tradição universitária do latifúndio do saber ao inserir na
Universidade, novos conhecimentos, novos saberes e práticas sociais contra
hegemônicas.

Outra atividade que integrou o evento foi I Encontro do Fórum das
Licenciaturas da UFFS, Campus Laranjeiras do Sul, que debateu o atual
cenário das Licenciaturas em Educação do Campo no Campus Laranjeiras do
Sul Paraná, apontando limites e propondo possiblidades. Além de projetar
novos desafios para estas e as futuras licenciaturas nos campus
A realização do evento foi potencializada pela parceria dos Cursos de
Licenciaturas em Educação do Campo com os Programas: Iniciação à
Docência (PIBID Diversidade) e Escola da Terra com a inserção dentro do
congresso do III Seminário de Fortalecimento das Políticas Públicas da
Educação do Campo. Destacou-se dentro do Congresso Internacional, o IX
Fórum de Educação do Campo da Cantuquiriguaçu, evento que congrega e
carrega demandas e utopias de lutas históricas da Educação do Campo no
Território, em que algumas delas, são referências no estado e país.
Sem dúvida, a materialização de um evento com essa magnitude,
também se faz na publicação de quase 50 trabalhos na forma de anais
eletrônico. Além de mostra pedagógica, inúmeras atividades de palestras,
mesa redonda, debates e a participação de mais de 500 sujeitos. Isso só foi
possível pela determinação e comprometimento de quem de fato acredita no
potencial da UFFS LS como promotora científica, da reflexão e da instigação
do desvelamento das contradições da realidade que sinaliza um futuro.
Portanto, podemos destacar resumidamente alguns elementos que
demostram a magnitude deste evento:
1. I Congresso Internacional do Território;
2. A participação de mais de 500 sujeitos;
3. Apresentação de mais de 60 trabalhos;
4. A manutenção de um tradicional evento da Educação do Campo;
5. A participação da comunidade regional;
6. A diversidade de sujeitos ouvintes e nas mesas (Docentes da UFFS, Discentes
da UFFS, Indígena do Equador, Camponês da Argentina, Docente da
Argentina, Indígenas e haitianos acadêmicos (as) da UFFS, Indígenas
estudantes da Educação Básica, Camponeses, Gestores da Educação,
Docentes das redes municipais de educação, da Rede estadual de educação,
Mestrandos (as), Doutorandos(as), dentre outros).
7. A socialização de práticas sociais e a troca de conhecimento e saberes;

8. Primeiro Evento Científico Acadêmico em Educação da UFFS LS com
apresentações, debates e publicação de anais.
O trabalho no coletivo foi o elemento fundamental neste processo, com
organização, distribuição de tarefas, trato acadêmico, cientifico, articulador com
a comunidade e com as coordenações do PIBID e Escola da Terra. Neste
sentido, deve se considerando que não existiu recursos específicos para a
realização deste evento, suprido pelas parcerias. O que o torna ainda mais
relevante. “Acreditar nas possibilidades, mesmo quando se parece ser
impossível”.
Ass.
O coletivo do I Congresso Internacional de Educação da UFFS – Campus
Laranjeiras do Sul

Quadro 01 – Resumo das atividades do I Congresso Internacional de
Educação da UFFS – Campus Laranjeiras do Sul
Atividade
Quantidade
Apresentações de resumos
32
expandidos (categoria oral)
Apresentação de resumos expandidos
5
(categoria pôster)
Apresentação de painéis/publicações
12 / 8
Apresentação de oficinas
2
Publicação nos anais do evento:
46
resumos simples e expandidos
Submissões de trabalhos
57
Sessão de apresentação de trabalhos
7
Sessão de apresentação de pôster
1
Sessões de painéis da Escola da
4
Terra
Avaliadores/Pareceristas de trabalhos
18
Palestrantes
20
Participação: Grupos Movimentos
6
Sociais
Organizadores
52
Participantes
507
Fonte: Relatório Final do evento (2017).
Org: Comissão Cientifica (2017).
Quadro 02 – Informações do I Congresso Internacional de Educação da UFFS
– Campus Laranjeiras do Sul

Materiais do Evento:
www.eventocantu.com ou www.eventocantu.wordpress.com
Obs.: O site do evento possui um link para avaliação dos participantes
Anais do Evento:
https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/CANTU
Obs.: O ISNN foi solicitado pela Biblioteca do Campus Chapecó- Logo que
obtiver com a Biblioteca Nacional postará nos trabalhos
Certificação:
https://sgce.uffs.edu.br/certificados/PesquisaPorNome
Obs.: A certificação estará disponível após os trâmites institucionais
Contato:
eventocantu@gmail.com
Fonte: Comissão Cientifica (2017).

