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1 ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE 
2 ESTRUTURANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DO 

	

3 	CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO •(CEUNES) DA UNIVERSIDADE 

	

4 	FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO.(UFES), REALIZADA AOS TRÊS DIA5,D0 MÊS DE MAIO 

5 DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (03/05/2018), ÀS QUAtORZE HORAS 
6 (14h0Omin), NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DA SUGRAD - SECRETARIA ÚNICA 

	

7 	DE GRADUAÇÃO, NO -CAMPUS DO CEUNES, SITUADO NO BAIRRO LITORÂNEO, SÃO 
8 MATEUS-ES, SOB A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA ZAIRA BOMFANTE DOS 
9 SANTOS, PRESIDENTE DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 

10 EDUCAÇÃO DO CAMPO, E COM A PRESENÇA DOS SEGUINTES MEMBROS: PROF. 
11 DANIEL JUNQUEIRA E O TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS, 
12 SERVIDOR DA UFES, RAFAEL GILBERTO COELHO RAMOS; PROF. SANDRO 
13 NANDOLPHO DE OLIVEIRA; PROF. ADELAR JOÃO PIZETA; PROFa. SIMONE 
14 RAQUEL BATISTA, PROFa. DALANA MUSCARDI, PROF. DAMIAN SANCHES E 
15 PROFa. VIVIAN CORNÉLIO MEGNA. MEMBROS AUSENTES: ANDREA BRANDÃO 

	

16 	LOCATELLI E PROF. DANIEL MANCIO. Havendo • qudrum, a Presidente 
17 cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. 1.0 - COMUNICACÕES: 1.1 — A 
18 professora Simone se manifestou dizendo que o Colegiado de Curso e o NDE precisam 

19 tomar um posicionamento em relação ao servidor TAE Vinícius-Molini Benedito, pois, 

	

20 	vêm actintecendo problemas em relaão aó atendimento das demandas solicitadas por 

	

21 	alguns professores e, mencionou exemplos dê situações ocorridas. Salientou ainda que 

	

22 	o mesmo é servidor do 'curso de Educação do Campo e Precisa atender as demandas do 

23 curso que cabem dentro do que ele é designado. A professora Zaira concordou com a 

24 professora Simone e achou importante deixar registrado em ata, esclarecendo ainda 

25 que o servidor tem um horário de trabalho bem flexível por ser aluno do mestrado e 

26 tanto ele quanto o servidor TAE Pedro Alves de Oliveira Brito, mesmo possuindo 

	

27 	particularidades, precisam se adequar para atender as demandas do curso e cumprir as  

	

28 	funções que lhe foram conferidas. A professora Zaira sugeriu uma reunião com a Chefe 

29 do Departamento, o Colegiado e os servidores (Vinícius e Pedro) para que fique claro 

30 suas atribuições e carga horária. A professora Vivien também comentou que concorda 

31 com a colocação das professoras e acha importante formalizar essa reunião com os 

32 TAES, O professor Darriian também àé manifestou informando que por diversas vezes 

	

33 	procurou esses servidores  no local de trabalho e não os encontrou. Para 'finalizar,-  a 
34 professora Zaira sugeriu que a Professora Simone fizesse uri documento para o 

	

35 	Colegiado solicitando uma reunião com os técnicos para esclarecimentos e resolução do 
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36 	problema. 1.2 - O professor Damian comunicou que a empresa Fest continua enviando 

37 	e-maus para sua caixa postal e que está encaminhando para o professor Daniel Macio e 

38 para o TAE Vinícius. 1.3 - A professora Zaira informou que a professora Bernadette 

39 Lyra virá à São Mateus para participação em •um evento e está verificando a 

40 possibilidade de um encontro com os alunos do curso, porém, ainda não tem nada 

41 definido. 1.4 - O Professor Adelar informou que recebeu um memorando do 

42 DDP/PROGRAD informando que o prazo para os PPC's que irão vigorar no semestre 

43 2018/2 chegarem à PROGRAD se encerra no dia 04/05/2018 e pediu atenção ao prazo 

44 para entrega do PPC do curso de Educação do Campo que irá vigorar no semestre 

45 2019/1 pois o prazo encerra em 31/07/2018. Mencionou ainda que o PPC está em 

46 	tramitação e precisa' passar por outras instâncias antes de retornar ao NDE, no entanto, 

47 apareceram outras questões e serão explicadas pela professora Vivian. A professora 

48 Vivian com a palavra, relatou que alguns alunos das Ciências Naturais a procurou, 

49 	preocupados em relação a carga horária de disciplinas específicas do curso, pois a 

50 consideram pequena, e, estavam receosos de não saírem habilitados a lecionar essas 

51 	disciplinas. A professora informou que os orientou a redigir um documento informando 

52 essa preocupação em relação a grade curricular do curso e entrar no site para 

53 	comparar o PPC vigente e o novo PPC que ainda será aprovado. O 40  e o 8° período de 

54 Ciências Naturais que a procurou, escreveram uma carta cada um, e, descreveram o 

55 	que poderia ser melhorado no novo PPC. Os alunos 'sugeriram que os dois primeiros 
56 	anos do curso poderiam ser melhorados, e a partir do 30  semestre já existir um núcleo 
57 	específico. Além disso, sugeriram mais disciplinas de química, física e biologia. A 

58 professora Vivian comentou que apoia os alunos, e, ciente da data para 

59 encaminhamento do novo PPC à PROGRAD, acredita que, caso o NDE concorde, existe 
60 	tempo hábil para reorganização do núcleo de Ciências Naturais e incluir as disciplinas 

61 específicas à partir do 3° período. Após os professores discutirem e opinarem sobre o 

62 assunto, chegaram a conclusão de que deve ser feito grupos de professores para 

63 discutir essas alterações de forma que não impacte o PPC para dar tempo das 
64 	alterações serem efetuadas até julho e garantir o quê já está pronto até o momento. A 

65 professora Vivian ficou responsável por coordenar essas ações e marcou para finalizar 

66 até o fim de maio para que dê tempo de passar ém todas as instâncias e ficar pronto 
67 em julho. 2.0 — APROVACii0 DAS ATAS:  Foi aprovada por unanimidade a ata da 
68 primeira reunião ordinária realizada no dia 27/03/2018. 3.0 — EXPEDIENTE: 3.1 - 
69 Exclusão: Não houve. 3.2 - Inclusão: Não houve. 4.0 — ORDEM DO DIA: 4.1 — 
70 Construção do formato e 'registro do Tempo Comunidade. A professora Zaira 
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71 informou que conforme a última reunião do NDE, as professoras Dalana e Simone 

72 apresentarão os eixos temáticos para discussão e socializarão como será conduzido o 

73 tema e o formato desse instrumento. A professora Simone informou que não foi 

	

74 	possível fazer o encaminhamento e justificou a falta de tempo, onde teve duas etapas 

75 de aula com os alunos da Educação do Campo, Seminário da UFMG e uma semana de 

76 pesquisa e extensão em campo. Informou ainda que se reunirá com a professora 

77 Dalana no dia 04/05/2018 para discutir essa demanda. Após discussões, ficou decidido 

78 que na próxima reunião do NDE, que ocorrerá no dia 18/05/2018, as professoras 

	

79 	apresentarão uma prévia das discussões sobre tema: 4.2 - Organização da oferta 

	

80 	das disciplinas Projeto Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (PIEPE) IV, 
81 V, VI e VII por linhas de Pesquisa e por turmas atribuídas a docentes. A 

82 professora Zaira informou que a professora Simone encaminhou essa demanda para o 

	

83 	NDE e iniciou a discussão informando que faz parte de uma comissão do Departamento 

84 em que foi realizado um levantamento de todos os docentes. Informou ainda que é 

	

85 	difícil explicar a quantidade de professor'es para o PIEPE e o cômputo da carga horária. 

	

86 	A professora esclareceu que será necessáriq :definir de forma clara a quantidade de 

87 professores para o PIEPE e de forma que as demandas fiquem balanceadas para cada 

	

88 	professor. A professora Simone com a palavra, informou que tem se preocupado com a 

	

89 	situação que vem ocorrendo no DECH. Explicou que o trabalho que vem sendo feito no 

90 PIEPE não aparece como encargo didático e, tem sido questionada sobre sua carga 

91 horária, assim •como outros professores, o que vem causando um certo 

92 constrangimento. A professora enfatizou que o trabalho que vem realizando com o 

	

93 	PIEPE é muito mais trabalhoso do que uma disciplina, pois cada aluno é um projeto de 

	

94 	pesquisa diferente e no momento possui aproximadamente 12 alunos. Por causa desses 

95 problemas, resolveu entrar em contato com a PROGRAD para verificar a possibilidade 

96 desse projeto ser reconhecido como encargo didático e possibilidade de criação de 

97 turmas diferentes para á mesma disciplina. A orientação da PROGRAD foi de que seria 

98 sim possível. Após discussões sobre o assunto, ficou encaminhado que, diante da 

	

99 	possibilidade de criação de turrnas (desde que a disciplina Seja obrigatória), conforme 

100 orientação da PROGRAD, a Professora Simone irá encaminhar por e-mail as linhas 

101 temáticas para discussão e definição do PIEPE. 5.0 — PALAVRA LIVRE:  A professora 
102 Vivien informou que passou para todos os docentes •os documentos relacionados ao 

103 TCC que foram definidos em reunião do NDE e Colegiado (Anexo I e II - aceite de 

104 orientação e pedido de defesa) para serem preenchidos pelos discentes. Também 

	

105 	informou aos alunos do 80  período da obrigatoriedade.de  preenchimento desses anexos -.  
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106 para quem está pretendendo defender o TCC. Explicou que os documentos devem ser 

107 	preenchidos, assinados pelo aluno e orientador e entregues à professora Ana Fernanda 

108 

109 

110 

111 	aprovada por todos os participantes b ixo listados e se por eles assinada. 

112 	Prof. ADELAR JOÃO PIZETTA - 

113 	Profa. DALANA CAMPUS MUSCARDI - 

114 	Prof. DAMIAN SÁNCHES SÁNCHES - 

115 	Prof. DANIEL JUNQUEIRA CARVALHO - 

116 	Prof. SANDRO NANDOLPHO DE OLIVEIRA - 

117 	Profa. SIMONE RAQUEL BATISTA FERREIRA - 

118 	Profa. VIVIAN CORNÉLIO MEGNA - 1/4_9_5-, 	 '---' L-4-1 

119 	Profa. ZAIRA BOMFANTE DOS SANTOS - 
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que é a coordenadora de TCC, conforme datas no calendário estabelecido. Nada mais 

havendo a tratar, a Presidente da• sessão encerrou a reunião. Assim eu, Danielle 

Queiroz do Carmo Knuth, Assistente em Administração, lavrei esta ata, que foi lida e 
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