
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE DO ESPIRITO SANTO 

ATA EM APROVAÇÃO 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁFUA DO(A) NÚCLEO DOCENTE 
ESTRUTURANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 19/03/2019. 

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às catorze horas e zero 
minutos, foi realizada no(a) Auditório do prédio do PPGEEB a Primeira Sessão Ordinária do(a) 
Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade 
Federal do Espírito Santo - UFES, com a(s) presença(s) de Zaira Bomfante dos Santos 
(Presidente), Adelar Joao Pizetta, Damian Sanchez Sanchez, Daniel Junqueira Carvalho, Debora 
Schmitt Kavalek, Sandro Nandolpho de Oliveira e Vivian Comelio Megna, e com a(s) 
ausência(s) de Andrea Brandao Locatelli, Dalana Campos Muscardi, Daniel Mancio e Simone 
Raquel Batista Ferreira. Havendo número legal de membros presentes, o(a) Senhor(a) Presidente 
declarou aberta a sessão. INFORME 1: Participaram como convidados a professora Karulliny 

Silverol Siqueira e os intérpretes de libras Ademilson Dias Ferreira e Rafael Gilberto Coelho 

Ramos. INFORME 2: O professor Adelar informou que recebeu um comunicado da Escola 
Popular de Agroecologia Egídio Brunetto que fica localizada em um Assentamento próximo a 
1tamaraju-BA. Eles irão iniciar um curso de especialização na área de Educação e Agroecologia 
em parceria com a Universidade Federal do Sul da Bahia e solicitaram contribuição na área de 
Educação do Campo (Fundamentos da Educação do Campo e Práticas pedagógicas da Educação 
do Campo). Pediu aos professores que tiverem interesse e disponibilidade que entre em contato 
com ele para maiores informações. INFORME 3: O professor Sandro informou sobre o 
concurso de Física onde já houve a nomeação do segundo colocado, mas, ainda não há certeza se 
ele assumirá o cargo, tendo em vista a informação que obteve junto ao setor de Gestão de 
Pessoas sobre alguns problemas na documentação que podem impedi-lo de tomar posse, e, caso 
isso aconteça, será convocado o próximo colocado. Informou ainda que o curso iniciará sem 
nenhuma pendência de aula e todas as disciplinas tem professores definidos. INFORME 4: A 
professora Zaira informou que encaminhou um esboço com o calendário de reuniões do NDE 
para o semestre 2019/1 e procurou não colocar nas semanas de aula dos alunos. Como não houve 
manifestações contrárias, entendeu que as datas estão confirmadas. INFORME 5: A professora 

Vivian informou que encaminhou para todos os professores da Educação do Campo um esboço 
com os horários da oferta de disciplinas para o próximo semestre e aguardará a retomo para 
construção dos horários. INFORME 6: A professora Débora informou que no final de 2018 
encaminhou um projeto ao CNPQ e foi concedido o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), onde 
R$6.000,00 (seis mil reais) serão para bolsas de estudo para crianças do campo. O projeto foi 
apresentado na Secretaria de Educação e para todos os professores das escolas do campo. Com  o 
valor restante R$4.000,00(quatro mil reais) será realizado uma formação de 120h e feiras de 
ciência nas escolas. Nessas feiras serão escolhidos trabalhos que serão apresentados aqui no 
CEUNES no dia primeiro de agosto deste ano. A professora solicita ao Colegiado que contribua 
financeiramente com a alimentação desses alunos. A professora Vivian comentou que irá instruir 
como fazer essa solicitação formalmente. PAUTA 1: APROVAÇÃO DE ATA: A presidente 
colocou em votação a 6 Ata Ordinária do NDE realizada no dia 13/11/2018. Decisão:  
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Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 2: ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA EDUCAÇÃO 

DO CAMPO: Após esclarecimentos e discussões, ficou definido que a Semana de Educação do 

Campo/1° Seminário de Estudos Nacional de Educação do Campo será de 12 à 15/06/2019 com 

diversas atividades como; conferências, mesas redondas, GT's, oficinas, mini-cursos e a 

comissão que já está definida está concluindo a programação. Decisão:  Aprovado(a) por 

unanimidade. PAUTA 3: IMPLEMENTAÇÃO TEMPO COMUNIDADE 2019/1: Após 
discussões, ficou definido que o tempo comunidade será baseado nas experiências vividas no 
semestre 2018/2. O seminário integrador será adotado no 1° e 3° Períodos e o 6° e o 7° Períodos 

irão participar dos PIEPE's na semana da Educação do Campo. As experiências a serem 

aprimoradas dentro do tempo comunidade além de melhorar os seminários integradores, os 

professores irão tentar criar uma logística para inserir visitas nas comunidades. Decisão:  

Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 4: AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO INTEGRADOR: 

Após discussões, ficou encaminhado que todos professores irão trabalhar o seminário integrador 

dentro da temática estabelecida. Para os alunos do 1° Período ficaram responsáveis os 

professores Daniel Junqueira, Ana Fernanda e Karulliny com a temática Sujeitos do Campo e 

suas formas de produção, para o 3° Período as professoras Zaira para CHS e Débora para CN 

com a temática Linguagem e leitura da realidade campesina. Decisão:  Aprovado(a) por 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente agradeceu a presença e 

declarou encerrada a sessão, e eu, Danielle Queiroz do Carmo Knuth, Secretário(a) do(a) Núcleo 

Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, lavrei a presente ata 

que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos presentes. São Mateus/ES, 19 de 

março de 2019. 

Debora Schmitt Kavalek 
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