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O Grupo de estudo do Projeto PET/Conexões de Saberes, Projeto Acesso e 
Permanência de Jovens de Origem Popular à Universidade propõe aos 
discentes envolvidos uma reflexão mais aprofundada sobre temas que 
fazem parte do arcabouço teórico-metodológico da Educação de Jovens e 
Adultos e da Educação Popular. Seus objetivos visam expandir a 
compreensão do/a aluno/a sobre este tema, cooperar com a ampliação dos 
horizontes culturais dos jovens de espaços populares, aprofundando sua 
formação universitária como pesquisadores e extensionistas. O Programa 
de Educação Tutorial trabalha com alunos dos cursos de licenciatura que 
vem de origem popular. Muitas vezes esses alunos chegam ao projeto com 
problemas decorrentes da má formação escolar, às vezes por serem 
egressos da escola pública. Neste sentido, os debates visam melhorar o 
desempenho dos bolsistas e buscar uma melhor formação acadêmica. A 
partir deste espaço são debatidos, discutidos e apresentados textos 
recorrentes da educação popular e da EJA. Os encontros acontecem todas 
as quintas pela manhã. A cada semana um bolsista é responsável pela 
apresentação de um livro ou texto que aborde os temas já citados. As 
atividades realizadas no PET envolvem a teoria e a prática, proporcionando 
assim uma outra visão de como a educação ocorre na realidade, trazendo 
aos graduandos a oportunidade de conhecerem como o ofício que 
pretendem exercer funciona e se realmente é nessa área que querem atuar. 
Gerando assim reflexões referentes sobre o momento atual da educação 
brasileira, conduz a repensar a educação que queremos construir em torno 
de uma sociedade melhor em diversos aspectos. Nas reuniões do PET são 
compartilhados saberes adquiridos no decorrer da formação acadêmica, por 
meio dos quais é realizada a revisão de conceitos e procede-se a reflexões 
sobre o pensamentos acerca dos temas desenvolvidos. O fato de o grupo 
ser interdisciplinar, composto por graduandos de diferentes licenciaturas 
(graduandos das Licenciatura de Química, Geografia, História, e Pedagogia, 
contribui para uma maior diversidade de opiniões, através das visões postas 
pelas ciências de cada área.  
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