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1 ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
2 LICENCIATURA EM DUCAÇÃO DO CAMPO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 
3 NORTE DO ESPÍRITO SANTO (CEUNES) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
4 ESPÍRITO SANTO (UFES), REALIZADA AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE 
5 MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (22/03/2018), ÀS DEZESSETE 
6 HORAS (17h00), NA SALA DE REUNIÕES DA SUGRAD, LOCALIZADA NO 
7 BAIRRO LITORÂNEO, CAMPUS SÃO MATEUS/ES, PRESIDIDA PELO 

PROFESSOR ADELAR JOÃO PIZETTA, COORDENADOR DO CURSO, E COM 
9 A PRESENÇA DOS SEGUINTES MEMBROS: PROF. DANIEL JUNQUEIRA; 

:o VIVIAN CORNELIO MEGNA; DANIEL MANCIO E OS REPRESENTANTES 
11 DISCENTES LEANDRO DOS SANTOS FELICIANO E NAYANDFtA ROCHA 
12 MELLO. INTEPRETES DE LIBRAS CONVIDADOS: ADEMILSON DIAS FERREIRA 
13 E RAFAEL GILBERTO COELHO RAMOS; MEMBROS AUSENTES: professor 
14 DAMIAM SANCHEZ SANCHEZ. Havendo quárum, o Presidente 
15 cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. 1.0 — APROVACÃO DAS 
16 ATAS:  foi aprovada por unanimidade a ata da ia reunião Ordinária do 
17 Colegiado de Educação do Campo, realizada em 25/01/2018. 2.0 - 
:8 	COMUNICACÕES: 2.1 — A discente Nayandra comunicou que houve algumas 
19 	solicitações de ajustes nas aulas do 6° período, os discentes desta turma estão 
20 solicitando que as aulas sejam iniciadas na terça feira, e não na quarta, como 
21 está acontecendo hoje, mesmo que seja à noite de terça; fez algumas 
22 concessões referentes ao ajuste solicitado, citou as disciplinas PIEPE e Cultura 
23 Organizacional. Sobre o Tempo Comunidade pediu que o Colegiado 
24 programasse a ida de professores aos locais onde são realizados os encontros;  g 
25 outra citação foi sobre a dinamicidade das aulas, em virtude das agendas de 
26 aulas terem um único professor durante quatro aulas; solicitou ao Colegiado 
27 que verificasse a possibilidade de providenciar uma caixa de som para ficar 
28 	disponível para eles; quanto à infra-estrutura do dormitório, pediram que 
29 fossem retiradas as camas estragadas que permanecem no espaço; a 
30 professora Viyian visando ajustar as aulas conforme pedidos, perguntou se as 
31 aulas de PIEPE poderiam ser na terça à noite, os alunos concordaram com a 
32 	proposta e ficaram de conversar com os demais sobre; professor Daniel Mancio 
33 	citou a precariedade do alojamento no momento e disse que conversou com Sr. 
34 Milton sobre o assunto que não foi amistoso em dizer que a situação ainda 
35 	pode piorar mais, e que está muito difícil de mantê-lo, Daniel então convidou à 
36 	todos à reunião com a Direção do campus amanhã (23/03) às 16h, para tratar 
37 justamente sobre este assunto, pediu apoio aos alunos para marcarem 
38 	presença na Direção, naquele horário da reunião; 2.2 - professor Daniel 

39 Junqueira citou as Atividades Complementares, solicitou acesso ao sistema 
40 porque somente o Coordenador e o Vice o podem, com o fim de adiantar os 
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41 	processos das avaliações; solicitou também o calendário das reuniões do 
42 Colegiado, que seja enviado ao Ademilson e ao Rafael, ambos interpretes de 
43 	Libras, para participarem das reuniões; 2.3 — Adelar respondendo aos 
44 representantes discentes citou a carga horária da disciplina PIEPE, e a 
45 	dificuldade de alterar, no entanto o 40  e o 6° período podem ser alterados, os 
46 	professores citaram a possibilidade de conflitos, no entanto a análise será feita. 
47 Os professores entenderam que, para formalizar estas alterações o Colegiado 
48 	irá fazer uma reunião extraordinária para tratar deste tema. Sobre as aulas em 
49 blocos, o Colegiado entendeu que tratará o assunto junto ao NDE do curso, 
50 	com o fim de formular uma proposta de alteração. 3.0 — EXPEDIENTE: 3.1 - 
si 	Exclusão: Não houve. 3.2 - Inclusão: 3.2.1 — o professor Daniel Mâncio 
52 solicitou inclusão do Documento avulso n° 23068.012654/2018-34 - MEMO 
53 	001/2018 — Apreciação e deliberação no Colegiado da proposta para Seminário 
54 de Integração das Experiências LECAMP / CEUNES e Escola Popular de 
55 agrecologia e Agrofloresta Egídio Brunetto / BA. — aprovado por unanimidade. 
56 4.0 — ORDEM DO DIA: 4.1 — Requerimento de aproveitamento de 
57 estudos e registro de dispensa de disciplinas — Curso: Educação do 
58 	Campo — Interessado(a): Joelma Ribeiro de Oliveira — o Coordenador do 
59 	curso apresentou o requerimento, relatou os fatos aos membros. Em discussão! 
60 Votação! Aprovado por unanimidade o requerimento da discente. 4.2 — 

61 Requerimento de aproveitamento de estudos e registro de dispensa 
62 de disciplinas — Curso: Educação do Campo — Interessado(a): 
63 Josenete Thomaz dos Passos - o Coordenador do curso apresentou o 
64 	requerimento, relatou os fatos aos membros. Em discussão! Votação! Aprovado 
65 por unanimidade o parecer dado pelos professores quanto ao aproveitamento 
66 das disciplinas, que foi negado). 4.3 — Documento avulso no 
67 	23068.012654/2018-34 - Memo 001/2018 — Apreciação e deliberação 
68 no Colegiado da proposta para Seminário de Integração das 
69 Experiências LEDOC / CEUNES e Escola Popular de agroecologia e 
70 	Agrofloresta Egídio Brunetto / BA. - Interessado: Daniel Mancio — O 
71 	professor relatou sua proposta citando o tempo Espaço Comunidade do curso, 
72 citou que este seminário pode trazer novas experiências entre o CEUNES e 
73 escolas na Bahia, o discente Cássio apresentou proposta relacionada as 
74 	articulações entre os envolvidos e as atividades em si, reforçou que o seminário 
75 terá força em função das participações de outras escolas. Após discussões o 
76 	professor Daniel Mancio apresentou enfim proposta das datas: que seriam dias 
77 	19, 20 e 21 de abril, e com a possibilidade de participação de cerca de 40 
78 alunos do Curso; o discente Cássio comenta que a sua turma apresentará um 
79 proposta de permanência no evento, isso aumentaria a participação de 
80 	discentes; a professora Vivian perguntou sobre os possíveis valores que seriam 
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si 	utilizados para participação, e o professor Daniel junto com o discente Cássio 
82 apresentaram valores em torno de R$ 75,00 para dois dias e meio/aluno. O 
83 Coordenador avaliou a proposta como muito importante para o Curso, e 
84 reforçou que os professores também deveriam se empenhar em participar no 
85 evento. Outros pontos referentes ao recurso foram apresentados como forma 
86 	de ajudar ao máximo a realização do evento e participação dos discentes. Após 
87 discutirem a proposta os membros votaram e provaram por unanimidade a 
88 	realização e participação no evento. 5.0 — PALAVRA LIVRE:  não houve. Não 
89 havendo mais nada a tratar, o presidente da sessão encerrou a reunião às 
90 dezenove horas (19h). Assim eu, Alexandre Magno Araújo, Assistente 
91 Administrativo, lavrei esta ata, que foi lida e aprovada por todos os 
92 	participantes abaixo listados, e ser o eles assinada. 

93 	Prof. ADELAR JOÃO PIZETTA 

94 	Prof. VIVIAN CORNÉLIO MEG 

95 	Prof. DANIEL MANCIO 

96 	Prof. DANIEL JUNQUEI 

 

97 	Profa DAMIAM SANCHEZ SANCHEZ — AUSENTE 

98 	Representante discente: LEANDRO DOS SANTOS FELICIANO 

99 	NAYANDRA ROCHA MELLO - 
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