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CAMPUS SÃO MATEUS 

1 ATA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO 
2 DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DO CENTRO 

3 UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO (CEUNES) DA UNIVERSIDADE 

	

4 	FEDERAL DO ESPIRITO SANTO (UFES), REALIZADA AOS TREZE DIAS DO MÊS 
5 DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (13/12/2018), ÀS 

6 DEZESSETE HORAS E 30 MINUTOS (17h30), NA SALA DE REUNIÕES DA 

7 SUGRAD, LOCALIZADA NO BAIRRO LITORÂNEO, CAMPUS SÃO MATEUS/ES, 
8 PRESIDIDA PELO PROFESSOR ADELAR JOÃO PIZETTA, COORDENADOR 

9 DO CURSO, E COM A PRESENÇA DOS SEGUINTES MEMBROS: PROFESSORES 
io VIVIAN CORNELIO MEGNA; DALANA CAMPUS MUSCARDI, DANIEL 
11 MANCIO, DANIEL JUNQUEIRA, A REPRESENTANTE DISCENTE 
12 NAYANDFtA ROCHA MELLO, O DISCENTE CONVIDADO CLÉVIO SOUZA 
13 AGUIAR E INTERPRETE DE LIBRAS TAE ADMILSON DIAS FERREIRA. 
14 Havendo quárum, o Presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a 

15 sessão.  1.0 — APROVACÃO DAS ATAS:  foi aprovada por unanimidade a ata 

16 da lla reunião Ordinária do Colegiado de Educação do Campo, realizada em 
17 22/11/2018 e segue assinada por todos os membros presentes. 2.0 - 
18 COMUNICAÇÕES:  2.1 — Professora Dalana informou que em reunião no 

19 DECH foi citada as atribuições da carga horária dos professores do 

20 departamento e debatida a atribuição da carga horária referente ao PIEPE. A 

21 fim de evitar o extrapolamento da carga horária máxima de cada docente, foi 

22 determinada 2 horas como atribuição para professores que ofertarem PIEPE. 

23 Sobre isso Adelar informou que vem analisando a situação do tema junto ao 

	

24 	professor Sandro Nandolpho e que posteriormente eles farão sugestão da carga 

	

25 	horária aos membros do colegiado. 2.2 — Adelar informou que nos dias 26 e 27 

26 de dezembro haverá matrículas nas disciplinas de verão referente ao semestre 

	

27 	2018-3 e as matrículas normais serão nos dias 19 à 21 de dezembro. 2.3 — e 

28 que ainda neste processo de matrículas 2019/1 serão selecionados 40 alunos 

29 para cada uma das habilitações, e lembrou que Ciências Naturais está com 37 

	

30 	matrículas já realizadas. 2.4 — Sobre o seminário (integrador e PIEPE) realizado 

	

31 	pelo curso, será feita uma avaliação posteriormente, afim de revisar as ações' 

32 realizadas, embora em primeiro momento o evento tenha sido rico em 

33 conhecimentos. 2.5 — Informou que no ano que vem, em virtude de outras 

34 atividades que irá assumir, deverá entregar a gestão da coordenação no mês 

35 de fevereiro e para isso alertou aos membros sobre sua substituição. 2.6 - 

	

36 	Daniel Mancio informou que o contrato de fornecimento de café para as turmas 

37 foi aditivado, prorrogando para 2019 e aumentando o quantitativo, uma vez 

38 que as novas turmas estão chegando e com isso aumentará a demanda de 

39 alimentos; procurou o Fernando e agendou reunião para fevereiro com a ideia 
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40 de construir um novo cardápio para até o fim de 2019 com outros tipos de 

41 	alimentação e outros parceiros. 2.7 — Daniel alertou também sobre o 

42 	alojamento que está com tempo de concessão terminado, e participará de uma 

43 reunião com a sociedade civil em conjunto com a organização para definirem 
44 uma nova estratégia de gestão e nova política administrativa tendo em vista a 

45 mudança da gestão para nova mantenedora. Um dos entraves é a legalidade 

46 das entidades, pois nem todas possuem registros para participar de 

47 concorrências com entes públicos. 2.8 - Adelar informou que foram feitas 15 

48 inscrições para apresentação do TCC, no entanto, somente 10 apresentaram. 

49 2.9 - O coordenador informou ainda que o período de atividade no colegiado 

so 	por parte da representante discente, Nayandra Coelho vence em 15 de janeiro 

si de 2019 e que os alunos devem se organizarem para substituí-la dentro do 

52 tempo; 2.10 - Professora Vivian informou que na semana que vem haverá 

53 	exames finais do 5°, 70  e 2° período, sendo 2 horas disponibilizadas para cada 

54 	disciplina e somente na quinta feira (20/12); 2.11 - Sobre o reconhecimento do 

55 curso e também sua manutenção, a professora afirmou estar analisando a 

56 possibilidade de obtenção de um laboratório para o curso, no entanto aguarda 

57 	conversar com outros docentes que viabilizem a concessão de uma sala; 2.12 - 

58 Professora Dalana alertou sobre a primeira reunião do conselho do CEUNES, 

59 	que acontecerá no dia dia 21 de janeiro de 2019 e pode ser uma oportunidade 

60 para debater essa questão; 2.13 - Professor Daniel Junqueira informou que 

61 	devido ao atraso do lanche as aulas também estão começando atrasadas, e que 

62 os alunos não estão preocupados com a perda deste tempo. 3.0 - 

63 EXPEDIENTE: 3.1 - Exclusão: não houve; 3.2 - Inclusão: Foram 

64 apresentados pela coordenação memorando referentes às solicitações da 

65 professora Vivian Cornélio que solicitam: Memorando 17/2018 - Solicitação 

66 de designação de um membro do Colegiado para construção do calendário 

67 acadêmico do curso de Educação do Campo para PROGRAD e Memorando 

68 18/2018 - Solicitação de designação de um membro do Colegiado para 

69 organização da recepção dos calouros em 2019/1. Em discussão e votação, o 

70 Colegiado do Curso de Educação do Campo aprovou por unanimidade a 

71 	inclusão destes pontos na pauta como pontos 4.2 e 4.3, respectivamente. 4.0 - 

72 ORDEM DO DIA: 4.1 — Documento avulso no 23068.084575/2018- 

73 25 — Apreciação e aprovação do Cronograma de Reuniões Ordinárias 

74 	do Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação do Campo para o 

75 	ano de 2019 - O coordenador apresentou aos membros a proposta das datas 

76 das reuniões do colegiado para o ano de 2019. Após esclarecimentos e 

77 	discussão sobre as datas e horários o calendário ficou assim definido: ia — 21 

78 	de Fevereiro; 2a — 25 de Março; 3a — 22 de Abril; 4a — 20 de Maio; 5a — 24 de 
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79 	Junho; 68  — 15 de Julho; 78  — 19 de Agosto; 88  — 09 de Setembro; 9a — 07 de 
80 Outubro; 108  — 04 de Novembro; 118  — 09 de Dezembro, sendo realizadas 
81 sempre às 16:00 horas. 4.2 — Memorando 17/2018 - Documento avulso 
82 no 23068.085524/2018-11 — Solicitação de designação de um 
83 membro do Colegiado para construção do calendário acadêmico do 
84 curso de Educação do Campo para PROGRAD - Adelar apresentou aos 
85 presentes o memorando por parte da professora Vivian que solicita ao 

86 colegiado a indicação de um membro para contribuir com a elaboração do 

	

87 	calendário acadêmico do curso, uma vez que a PROGRAD o solicitou para incluí- 
88 lo no calendário padrão da UFES para o ano de 2019. Após esclarecimentos o 

	

89 	professor Daniel Junqueira se prontificou a ajustar o calendário conforme 

	

90 	padrão da UFES. Em discussão os membros apontaram que o único ponto a ser 
91 ajustado é o tempo comunidade, pois as demais datas já se encontram 
92 conforme. Em votação o colegiado do curso de Educação do Campo aprovou 
93 por unanimidade o nome do professor Daniel Junqueira para fazer os ajustes 

94 necessários. 4.3 - Memorando 18/2018 - Documento avulso no 
95 23068.085526/2018-18 — Solicitação de designação de um membro 

	

96 	do Colegiado para organização da recepção dos calouros em 2019/1 - 

	

97 	Em pauta o professor Adelar justificou a solicitação da professora Vivian, de um 

98 membro ou mais pessoas para contribuírem com os alunos na recepção de 

99 calouros deste próximo ano 2019/1. A professora Vivian, quando de sua 

too participação na reunião da direção do campus sobre a recepção de calouros, 

	

tot 	sugeriu que fosse feita a recepção do curso pelos alunos do próprio curso no 

102 período da manhã, neste momento os calouros visitariam a fazenda, biblioteca 

	

103 	e fariam um teu/- pelo campus para conhecerem um pouco do espaço. Reforçou 

104 a importância deste momento, pois o intuito é que os calouros participem das 

105 duas recepções, uma do campus e outra do próprio curso. Professor Daniel 

	

106 	Mancio apontou o protagonisnno do estudante nesta recepção e adicionou que o 

107 curso deveria ofertar um café da manhã na recepção. A professora Dalana 

108 reforçou que os alunos devem participar da organização para que seja 

109 observado o seu envolvimento e engajamento nas ações do colegiado. O 

110 colegiado então decidiu por unanimidade por Clévio Souza Aguiar, Nayandra 
iii Rocha Mello e o TAE Vinicius Molini Benedito como os representantes da 

	

112 	organização da recepção de calouros 2019/1. 5.0 — PALAVRA LIVRE — 1 - O 

113 professor Daniel Junqueira fez menção aos PIEPEs, que segundo ele tiveram 

	

114 	momentos muito interessante e gratificante. Não havendo mais nada a tratar, o 

115 presidente da sessão encerrou a reunião. Assim eu, Alexandre Magno Araújo, 

116 Assistente Administrativo, lavrei esta ata, que foi lida e aprovada por todos os 

	

117 	participantes abaixo listados, e será por eles assinada. 
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118 	Prof. ADELAR JOÃO PIZETTA  — 

119 	Profa. VIVIAN CORNÉLIO MEGNA 

120 	Prof. DANIEL MANCIO 

121 	Prof. DANIEL JUNQUEI 	ARVALHO 

122 	Profa. DALANA CAMPOS MUSCARDI  9*-Alc.,140e-n<' 

123 	Rep. discente: NAYANDRA ROCHA MELLO 
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