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Conheça melhor o Professor Ronaldo Lopes de Sousa 

Ronaldo Lopes de Sousa, maranhense, casado e tem duas filhas. Possui graduação em 

Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de 

Bragança. Mestrado e Doutorado pela Universidade Federal do Pará, Programa de 

Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários. Na graduação foi bolsista do CNPQ no 

Projeto “Caracterização molecular de camarões Peneídeos da Costa Norte brasileira”. No 

mestrado participou do Projeto Soroprevalência e caracterização molecular do Vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) e do Vírus Linfotrópico de células T Humanas (HTLV) 

em mulheres profissionais do sexo do sexo do Estado do Pará, Brasil. No doutorado 

participou do Projeto Obtenção de peptídeos miméticos ao Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) Por meio da técnica de Phage Display. Atua como Professor no Curso de 

Educação do Campo desde de 2011 e contribuiu para o fortalecimento do curso atuando 

como Coordenador do Curso.  

 

Conheça melhor o Professor Francinei Bentes Tavares 

Francinei possui graduação em Licenciatura em Ciências Agrárias pela UFPA - 

Universidade Federal do Pará, Mestrado em Desenvolvimento Rural FRGS - 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Doutorado em Sociologia. É Professor 

Adjunto IV da UFPA - Universidade Federal do Pará - Campus Universitário do Baixo 

Tocantins / Abaetetuba (CUBT), no âmbito da Faculdade de Formação e 

Desenvolvimento do Campo (FADECAM). Docente vinculado ao Programa de 

PósGraduação em Cidades, Territórios e Identidades (PPGCITI). Participa do grupo de 

pesquisa Desenvolvimento Rural e Inovação Sociotécnica (DRIS), e do Grupo de Estudos 

Diversidade Socioagroambiental na Amazônia (GEDAF). Tem experiência 

multidisciplinar, com ênfase em Sociologia Rural, atuando principalmente nos seguintes 



temas: agricultura familiar, agroecologia, desenvolvimento rural, desenvolvimento 

territorial, educação do campo, movimentos sociais, políticas públicas, redes sociais, 

relações sociedade-natureza e Amazônia Oriental. 

 

Proposta para FADECAM 

 Queremos que sejam garantidas e mantidas as conquistas até agora conseguidas 

na Faculdade de Formação e Desenvolvimento do Campo (FADECAM), e ampliadas, na 

medida do possível, as ações voltadas para o funcionamento dessa faculdade, que ocupa 

um papel destacado no Campus Universitário do Baixo Tocantins / Abaetetuba (CUBT).  

- A criação de um regimento interno na Faculdade, que permita estabelecer seus critérios 

de organização e funcionamento cotidianos, além dos seus aspectos normativos que são 

essenciais para garantir sua atuação enquanto subunidade do CUBT/UFPA; 

- As modificações no Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação 

do Campo, visando adequá-lo às requisições da administração superior e dos órgãos 

educacionais, como por exemplo a reestruturação das disciplinas visando atender a BNCC 

(Base Nacional Comum Curricular), além de reestruturar a formação oferecida para os 

estudantes nas ênfases que são ofertadas pelo curso; 

- Garantir o registro dos egressos do curso de Tecnologia em Agroecologia no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do Pará, permitindo que os mesmos 

tenham uma atuação profissional reconhecida a partir da filiação a um conselho 

profissional; 

- O reconhecimento do curso de Tecnologia em Agroecologia pelo Ministério da 

Educação (MEC), cuja visita de avaliação deverá ocorrer em 2022. Para isso, será preciso 

coletivamente envidar esforços visando alcançar uma possibilidade de uma boa avaliação; 



- Formar um comitê envolvendo os movimentos sociais do campo e instituições 

representativas das populações rurais, e com os fóruns de discussão nacional, regional e 

local (FONEC, FPEC, FORECAT, CODETER, ARQUIA, MALUNGU, etc), nas áreas 

de educação, agricultura, populações tradicionais (ribeirinhos e pescadores, quilombolas, 

indígenas, camponeses, etc.), de atuação destacada na região do Baixo Tocantins em que 

a FADECAM se envolve, visando garantir uma profícua discussão com os atores sociais 

locais em torno das possibilidades socioprofissionais trazidas pelos cursos de Educação 

do Campo e Agroecologia, e de seus reflexos na pesquisa e na extensão realizadas nas 

comunidades rurais da região; 

- Seria muito importante que os candidatos apoiar a expansão e consolidação da pós-

graduação lato sensu no âmbito da Faculdade, com a criação de especializações, em 

Abaetetuba e nos polos atendidos pelo CUBT, que permitam uma possibilidade de 

formação continuada para os egressos dos cursos da FADECAM e outros profissionais 

que por ventura estejam interessados nas temáticas trabalhadas nas propostas de curso 

que serão ofertadas pela Faculdade, a serem discutidas posteriormente.  

Por fim, temos um posicionamento firme em torno de uma Universidade pública, gratuita 

e de qualidade, contra os ataques que vêm sofrendo os/as servidores/as públicos/as, e em 

defesa da liberdade de cátedra e da democracia nos nossos espaços de trabalho e no país 

como um todo. Por tudo isso, subscrevemos as propostas supracitadas, em busca de uma 

Faculdade democrática e inclusiva para todos/as. 
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