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1 	ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
2 LICENCIATURA EM DUCAÇÃO DO CAMPO DÓ CENTRO UNIVERSITÁRIO 
3 NORTE DO ESPÍRITO SANTO (CEUNES) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
4 ESPÍRITO SANTO (UFES), REALIZADA AOS VINTE E CINCO DIAS DO 4s DE 
5 JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (25/01/2018), ÀS DEZESSEIS 
6 HORAS (16h00), NA SALA DE AULA NÚMERO TRÊS, LOCALIZADA NO BAIRRO 
7 LITORÂNEO, CAMPUS SÃO MATEUS/ES, PRESIDIDA PELO PROFESSOR 
8 ADELAR JOÃO PIZETTA, COORDENADOR DO CURSO, E COM A PRESENÇA 

	

9 	DOS SEGUINTES MEMBROS: PROF. DANIEL JUNQUEIRA; VIVIAN 	 4.  
10 CORNELIO MEGNA; DANIEL MANCIO E OS REPRESENTANTES 

	

11 	DISCENTES LEANDRO DOS SANTOS FELICIANO E NAYANDFtA ROCHA 
12 MELLO. MEMBROS AUSENTES: professor DAMIAM SANCHEZ SANCHEZ. 
13 Havendo quárum, o Presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a4 

	

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

	

15 	da 3a reunião extraordinária do. colegiada da Educação do Campo. 2.0 -  /- 
16 COMUNICAÇÕES:  2.1 — A profeksora Záira esclareceu como estão a 

	

17 	tramitação do processo número 52/80 da educação do Campo e informou que 

	

18 	está aguardando a prestação de contas parcial da FEST para encaminhar o 

	

19 	processo ao DCC para a última parcela do curso sér encaminhada a fundação. 

	

20 	2.1 — A professora Vivian situou algumas questões ocorridas na pré-etapa da Ç 

	

21 	educação do Campo no mês de janeiro 2018, período que ficou na coordenação  —È 

	

22 	de curso. Dentre eles, a professora ressalta a falta 'de atendimento do RU na a- 

	

23 	etapa, pontua que tentou' dorii - a servidara Dalila a qual informou que não  ---cc  

	

24 	poderia atender. A professora Viviari tentou pela via institucional a .direção do 
25 centro e obteve a devolutiva que mesmo a etapa prevista em caléndário 
26 aprovado, não poderia ser atendida pois.  a direção não foi informada 

	

27 	previamente. A professora comunicou aos presentes que da, •a professora 

	

28 	Dalana e o professor Damian foram a aula inaugural no curso da Lecamp no 
29 campus Goiabeiras e que está trabalhando na atualização do sité com o 

	

30 	servidor Pedro na inserção dos infornies do início das aulas; previstas para 

	

31 	março, para os ingressantesiba página do 'curso. A profesSora ainda situou a 

	

32 	necessidade de se pensar a função do coordenador do Território "nas etapas, e 

	

33 	o empenho do colegiada' para trabalhar a questão do alojamento, pois ficou 

	

34 	sobrecarregada e sem respalda do colegiada para resolver questões de infra- 

	

35 	estrutura durante a etapa. Ressaltou-se, também, a ausência de professores, 

	

36 	alunos sem aulas durante etapa', e nenhuma formalização dos docentes sobre 

	

37 	as ausências, 'acarretando prejuízos "aos alunos e problemas •para a 

	

38 	coordenação. A professora reiterou a necessidade - de colocar em prática o 

	

39 	coletivo e a necessidade de atuação do colegiada. O professor Adelar situou 
40 que o colegiada assume um novo papel de apresentar uma forma de 

	

41 	funcionamento que vise maior integração entre os membros e os discentes para 
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42 	o avanço do curso e seduiu .agradecendo a colaboração da professora Vivian 
43 	em cuidar das demandas na sua ausência devido às férias. O discente Leandro 
44 destacou a necessidade dos. professores se planejarem quanto as atividades 
45 avaliativas durante o semestre, para não sobrecarregar os alunos no final da 
46 última etapa, chamando a atenção para o 80  período que estão em elaboração 
47 	de TCC, cumprindo muitas disciplinas bem corno finalizando o Estágio Docente. 
48 	3.0 — EXPEDIENTE: 3.1 - Exclusão: Não .houve. 3.2 - Inclusão: 3.2.1 - 
49 	Protocolado: 23068. —702898/2018-11.4Interessado — Dalana Campus Muscardi 
50 	— Assunto: MEMO 01/2018 — Apreciação da convocação para participação do III 
51 Seminário de Formação Continuada dos Professores das Licenciaturas em 
52 Educação do Campo no Brasil e indicação dos representante do Curso de 

1 

53 Licenciatura em Educação do Campo CEUNES/UFES. 3.2.2 — 
54 Protocolado23068.702869/2018-41 -7 Interessado: Daniel Mâncio — Assunto' 
55 	Apresentação de proposta de horário das turmas de educação do campo 2018- 
56 1. 4.0 — ORDEM DO DIA: 4.1 — PROTOCOLADO 23068.702842/2018- 
57 58— Solicitação de aprovação da atas dos discentes do curso de 
58 Licenciatura com indicação do nome de representante para o 
59 	colegiado do curso. O presidente leu .a ata de aprovação de representante 
60 de colegiado feitos pelos alunos em assembleia indicando a aluna Nayandra 
61 	Rocha Mello. Esclarecimentos; discussão; votação: Aprovado por unanimidade a 
62 indicação da referida aluna. 4.2 — PROTOCOLADO 23068.750847/2017- 
63 14 — Requerimento de aproveitamento/dispensa de disciplinas— O 
64 	Professor Adelar apresentou ao Colegiado a solicitação da discente Darliani da c 
65 	Silva Cesconete. Esclarecimentos; Discussão; votação: o colegiado aprovou por "- 
66 	unanimidade os pareceres feito pelos docentes do curso quanto a dispensa das 
67 disciplinas que ficaram indeferidas o aproveitamentos das disciplinas de 
68 FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO; FILOSOFIA DA CIÊNCIA; ANTROPOLOGIA; sendo 
69 deferidas as disciplinas: FILOSOFIA; METODOLOGIA; SOCIOLOGIA. 4.3 — 
70 	PROTOCOLADO 23068.702839/2018-34 — Solicitação de aprovação dee)." 34,,A  
71 	Calendário 2018 — Foi apresentado aos membros pelo coordenador do Curso 5INN.4-5_, 

72 	a proposta de calendário encaminhada pelo NDE do curso. Após apreciação do 
73 	colegiado, foram realizados ajustes das datas previstas para o mês de abril, 
74 com vistas a garantir a participação dos professores do Seminário das 

o 

75 licenciaturas em Educação do Campo em 2018 e discutido a 10  opção que  4  
76 	previa provas finais em 26, 27 de julho e a 2o opção com provas finais em 30 e 
77 	31 de julho, que viabiliza férias de 15 dias aos docentes no mês de julho. 
78 Esclarecimentos; discussão; votação: Aprovado por unanimidade a 2 opção 
79 (em anexo) em que já consta o período de provas finais de lançamento de 
80 notas no portal. A professora Záira esclareceu que no calendário os docentes 
81 precisam cumprir a resolução no 25/1986 quanto ao prazo de liberação de 
82 	resultados para as provas finais, visto que a resolução prevê no Art. 1°. As 
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83 avaliações dos trabalhos escolares escritos de que trata o Regimento Geral 
84 desta Universidade, seguirão o disposto nesta Resolução quanto a sua 

	

85 	correção, divulgação e recurso. Parágrafo único. Corrigidos os trabalhos, num 

	

86 	prazo máximo de 20 (vinte) dias, o professor 'deverá apresentá-los aos alunos, 

	

87 	em aula de sua disciplina, para ciência das notas obtidas, explicando os 

	

88 	critérios utilizados na avaliação, entretanto, a média dos trabalhos escolares do 

	

89 	sernestre, deverá ser divulgada num. prazo• mínimo de 48 (quarenta e oito) 

	

90 	horas antes da prova final. Art. 2°. Das avaliações de que trata o Art. 1°, 
91 caberá recurso, na forma desta Resolução. Na aprovação, o colegiado 
92 compreendeu que o calendário precisa ser socializado com o chefe do DECH 

	

93 	para ter ciência quanto às férias dos docentes do curso, o responsável pelo 	 â.ssu,4k 

94 território da cidadania para planejamento do alojamento e a direção para 

	

95 	planejar o Restaurante Universitário — RU para as etapas. Foi definido na 
96 aprovação que qualquer alteraçãà feita ou articulada internamente pelos 

	

97 	docentes, no que se refere a adiantamento de-aulas e outros casos, precisa ser 
98 formalizada e aprovada pelo colegiado com antecedência para não trazer 
99 prejuízo aos alunos. 4.4 — Protocolado 23068.702840/2018-69- 

	

100 	Construção da Normatização e funcionamento do colegiado do curso 
101 de Educação do Campo — O presidente apresentou aos membros do 
102 colegiado uma proposta de normatização e funcionamento do colegiado, 

	

103 	visando um aprimoramento na realização de demandas referentes ao curso de 

	

104 	forma a envolver todos os membros bem como os docentes do curso. Em suma  45 

	

105 	a proposta prevê a participação de um membro do colegiado respondendo por C, "- 
106 uma demanda dentro do colegiado 'como: Disciplinas, TCC, Atividades (--) 

	

107 	Complementares, Financeiro, Estágio, infra-estrutura etc. articulado com outros 	 

	

108 	professores do curso, não membros do colegiado. Ver documento em Anexo. 
109 Esclarecimentos; discussão; votação. Aprovado por unanimidade. 4.5 — 
110 Protocolado 23068.72846/2018-36 — Discussão do Programa para 
111 recepçãO da 4a turma dó curso de Licenciatura em Educação do 

	

112 	Campo — O Presidente introduziu a discussão sobre "a apresentação da 

	

113 	recepção dos novos alunos de 2018. E discussk com os presentes, a partir das 
114 sugestões dos discentes, ficou definido pela parte da manhã um café, 

	

115 	realização da mística, composição de uma mesa com os representantes do 
116 CEUNES e dos movimentos e Uma palestra de abertura com sugestão do 

	

117 	convidado Ademar Bogo. No período vespertino um momento com os novos 

	

118 	alunos de orientação do a SUGRAD e as atividades de Auto-organização. A 

	

119 	professora Záira e Vivian 'pontuarani que convidariam o curso de Vitória a 

	

120 	participação. 4.6 — Protocolado 23068.775817/2017-11 -- O Presidente 

	

121 	apresentou o documento ' encaminhado 'à Prógrad refererte-  ao código das 

	

122 	atividades complementares 'do curso. No ,despacho a pró-reitoria solicita ao 

	

123 	colegiado a quantidade 'de carga horária máxima para cada disciplina. Foi 
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124 encaminhado que o professor Sandro Nandolpho e Daniel Junqueira farão o 
125 	estudo a partir do despacho, articulado com o PPC do curso, e apresentarão o 
126 retorno do pedido na próxima 'reunião do colegiado, prevista para o mês de 
127 	março de 2018. 4.7 - Protocolado 23068.702869/2018-41 - Apreciação 
128 da convocação para participação do III. Seminário de Formação 
129 	Continuada dos Professores das Licenciaturas em Educação do Campo 
130 	no Brasil e indicação dos representantes do Curso de Licenciatura em 
131 	Educação do Campo CEUNES/UFES. O prof. Adelar apresentou ao colegiado 
132 a necessidade de participação no referido evento, sendo um membro custeado 
133 	pela organização, e os demais que manifestarem interesse seria pelo curso, 
134 sendo relevante manifestação de interesse planejamento. Esclarecimentos: A 
135 	profesSora Záira 'pontuou que essa discussão quando realizada no âmbito do 
136 NDE, osiprofessores que se colocaram à disposição foi a professora Dalana e 
137 Vivan. Em discussão, em votação: os nomes das professoras supracitadas 
138 foram aprovados, sendo que se algum membro manifestar interesse precisa 
139 situar no prazo do mês de ,fevereiro até o feriado de carnaval para o 
140 planejamento das condiçõeS de acesso ao evento. 4.8 - Protocolado 
141 23068.702869/2018-41 Apresentação de proposta de horário das 
142 turmas de educação do campo 2018-1 - Foi apresentado ao colegiado 
143 	proposta de horário fixo para a etapa de 2018. Foi colocado a complexidade da 
144 	carga horária do período de quarta a sexta, sendo necessário iniciar na terça ou 
145 	utilizar parte do sábado. Em discussão, foi definido que a 4a turma iniciará com 
146 	horário na terça feira e as demais turmas/períodos iniciariam com aulas na 
147 terça no período noturno até a sexta feira. O professor Daniel Mancio após 
148 discussão com a comissão de Ensino e a chefia do DECH iria formalizar o 
149 horário para os docentes. 5.0 - PALAVRA LIVRE:  não houve. Não havendo 
150 mais nada a tratar, o presidente da sessão encerrou a reunião às dezenove 
151 	horas (19h). Assim eu, Záira Bomfante dos Santos, secretária ad hoc, lavrei 
152 esta ata, que foi lida e aprovada por todos os participanterbaixo listados, e 
153 	será por eles assinada. 

154 	Prof. ADELAR JOÃO PIZETTA 
. 	ntle - 

155 	Prof. VIVIAN CORNÉLIO MEGN 

156 	Prof. DANIEL MANCIO 

157 	Prof. DANIEL JUNQUEI 

158 	Profa DAMIAM SANCHEZ SANCHEZ - AUSENTE 

159 	Representante discente: LEANDRO DOS SANTOS FELICIANO Ço„,e,,,42Dia, 

160 	NAYANDRA ROCHA MELLO - riPuktreckyo- S2CYC-incx. "b\a1/4,- 
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