UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
CAMPUS PARAGOMINAS
BIBLIOTECA DOUGLAS WENDEL MALHEIRO VALE

RELATÓRIO MOMENTOS BIBLIO 4

PARAGOMINAS
2021

Este relatório tem por finalidade informar sobre o evento de extensão
denominado”Momentos Biblio”, ocorrido nos dias 14 e 21 de maio de 2021
nos períodos matutino e vespertino, promovido pela Biblioteca Douglas
Wendel Malheiro Vale, do Campus UFRA Paragominas e que, ao longo desse
período, apresentou 4 excelentes bate-papos virtuais sobre as mais variadas
temáticas

através

do

canal

próprio

da

Biblioteca

(www.youtube.com/channel/UCUgrGZRvYeBAvFCeP8sBy8w), que já conta
com 219 inscritos. Cabe aqui uma observação sobre o número reduzido de
palestras (4), pois o certo seriam (8), no entanto, houve alguns contratempos
de ordem técnica e impedimentos pessoais que inviabilizaram sua completude
costumeira.
Na manhã do primeiro dia, a conversa teve o seguinte tema “Práticas
pedagógicas na perspectiva inclusiva: da adaptação à flexibilidade curricular”,
com a Professora Doutoranda em Educação e Mestre em Sociedade,
Ambiente e Qualidade de Vida, Geila Santos de Sousa e mediada pela
Professora Doutoranda em Educação e Mestra em Gestão Social, Educação
e Desenvolvimento Local, Annebelle Lima Magalhães Cruz. Inicialmente, a
Professora Annebelle destacou três pontos fundamentais que devem ser
levados em consideração quando se fala em práticas pedagógicas, a saber: “a
inclusão como um mecanismo de empoderamento político; a formação
continuada e o processo colaborativo entre as esferas municipal, estadual e
federal”. Dando sequência à apresentação, lançou-se a seguinte questão: “O
que cabe à escola em uma sociedade inclusiva”. Falou-se também sobre as
habilidades da Base Nacional Curricular Comum onde, na Educação Infantil,
os alunos já começam a desenvolver as dez competências gerais da BNCC e
que, nesta etapa, sua aprendizagem e seu desenvolvimento são assegurados
por seis direitos: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e
conhecer-se. Mostrou-se também que tão importante quanto o papel do
Professor na educação das crianças, é o papel da família como a principal na
construção de saberes. Logo em seguida foi aberto espaço para os
questionamentos do público. O vídeo do bate-papo conta, até o presente
momento,

com

82

visualizações

e

seu

link

ela

é:

<https://www.youtube.com/watch?v=PYLDbfP-RSI>. Segue o Folder de
apresentação.

Figura 1 – Flyer da palestra sobre Práticas pedagógicas na perspectiva
inclusiva: da adaptação à flexibilidade curricular

Fonte: Santana (2021).

No período da tarde, o bate-papo foi sobre o livro “A espada, o Galardão e
o Rei” escrito pelo Discente de Agronomia do Campus UFRA Paragominas e
que faz parte do Projeto Cine Mais Biblio, Flávio Augusto Gomes Costa, e
mediado pela Discente do curso de Administração da UFRA - Campus
Paragominas, Viviane Marques G. Guedes e pela Bibliotecária do mesmo
Campus, Carla Daniella Teixeira Girard. De início, o autor ressaltou que
classifica a obra em questão, até o momento, como sua maior realização, pois
através dela, pôde externar a todos sua espiritualidade, devoção e respeito ao
nosso Senhor Jesus Cristo. Explicou também que, a “Espada” é a palavra de
Deus que corta e penetra no coração de todo ser humano; o “Galardão” no
sentido de que conheçamos as Dádivas de Deus não somente naquilo que ele
pode dar, mas no que Ele realmente é; e Rei como não poderia ser diferente,
é o nosso Senhor Jesus .
Na sequência, as mediadoras expuseram suas considerações sobre o
livro, contaram suas experiências sobre leitura, juventude, espiritualidade e ao
final tiraram algumas dúvidas sobre a obra.
O vídeo do bate-papo conta, até o momento, com 45

visualições e seu

link é: <https://www.youtube.com/watch?v=CRynO6Dnn-s>. Segue o folder de
apresentação.

Figura 2 – Flyer da palestra sobre o Projeto Cine Mais Biblio: A Espada, o
Galardão e o Rei.

Fonte: Santana (2021).

Na manhã do segundo dia, o público foi presenteado com o tema
“Mulheres no Agronegócio”, mediado pela pela Professora Doutoranda em
Educação e Mestra em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local,
Annebelle Lima Magalhães Cruz e apresentado pela Professora Doutoranda
em Agronomia e Mestre em Administração, Ana Paula Ignácio Pontes e pela
Advogada e especialista em Direito ambiental e Presidenta do Sindicato Rural
de Paragominas, Maxiely Scaramussa Bergamin.
As palestrantes combinaram a apresentação de modo interativo entre
ambas onde cada uma exporia suas considerações sobre os pontos por elas
definidos.
A Professora Ana Paula iniciou sua fala explicou o que vem a ser o
agronegócio e que ele se concentra em quatro grandes segmentos (insumos
para a agropecuária, produção básica ou primária, agroindústria e os
agrosserviços). Seguindo a exposição, falou-se sobre o poder da mulher no
mercado de trabalho e que, de acordo com dados da ONU, 43% do 1,3 bilhão
de agricultores de todo o mundo são mulheres.
Ambas concordam que o agronegócio é de suma importância na
economia brasileira, pois entre os 10 produtos mais exportados em 2017, sete
são frutos do agronegócio, como por exemplo a soja, carne de frango e bovina,

açúcar, celulose, café e farelo de soja. No entanto, embora o agronegócio
tenha sido o único setor que em 2020, em pleno auge da pandemia, obteve
considerado crescimento, ele ainda enfrenta muitos desafios para que se
destaque ainda mais e um exemplo disso é a falta de investimento público e
recursos financeiros.
O papel das mulheres na gestão do agronegócio torna-se indispensável,
pois elas têm ganhado prestígio e conquistado seu espaço devido a sua
capacidade e desenvolvimento profissional, ensejando em uma melhor
desenvoltura de suas funções. E ao final da apresentação foi aberto espaço
para as perguntas do público.
O vídeo tem, até o momento, 50 visualizações e seu link é:
<https://www.youtube.com/watch?v=RkIFPwAS7cc>.

Segue o

folder de

apresentação.
Figura 3 – Flyer da palestra sobre Mulheres no Agronegócio.

Fonte: Santana (2021).

Já na tarde deste segundo dia, voltamos com o bate-papo sobre “Como
anda a saúde mental em tempos de pandemia” com a Psicóloga e Doutora em
Psicologia Social, Christiane Delúsia de O. Pacheco, e mediado pelo
Bibliotecário e Mestrando em Ciência da Informação, Victor Rosa.
A palestrante discorreu sobre como se classifica uma pandemia de acordo
com a Organização Mundial da Saúde e como e onde surgiu a Covid-19.

Apresentou dados sobre a pandemia no Brasil e as medidas tomadas a nível
mundial como por exemplo fechamento de escolas e universidades,
fechamento de espaços de lazer, trabalho remoto e isolamento de casos
suspeitos e todas essas medidas afetaram negativamente

a questão mental

dos indivíduos, fazendo com que muitas pessoas também passassem a se
preocupar em procurar ajuda profissional para conseguir lhe dar com todas
essas bruscas mudanças. Ao final da palestra iniciou-se o momento das
questões do público participante.
O vídeo tem, até o momento, 77 visualizações e seu link é:
<https://www.youtube.com/watch?v=K9yIp-KgV18>.

Segue

o

folder

de

apresentação.
Figura 4 – Flyer da palestra sobre como anda a saúde mental em tempos de
pandemia.

Fonte: Santana (2021).

Sendo assim, o nosso quarto “Momentos Biblio” foi concluído de forma
exitosa, pois abordou temáticas variadas discutidas na atualidade, em prol do
acesso a informações para nossos usuários. Por fim, os próximos meses
ressaltarão outras questões hodiernas para endossar ainda mais o nosso
evento.

ANEXOS

ANEXO A – Dados estatísticos sobre a frequência de usuários no Momentos
Biblio IV

