
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE DO ESPIRITO SANTO 

ATA EM APROVAÇÃO 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO O DOCENTE DO CURSO 

DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 30/04/2019. 

Aos trinta dias do mês abril do ano de dois mil e dezenove, às catorze horas e zero minutos, 
foi realizada no(a) Auditório do prédio do PPGEEB a Segunda 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 Záira Bomfante dos 

Santos (Presidente), Adelar João Pizetta, Damian Sanchez Sanchez, Daniel Junqueira 

Carvalho, Debora Schmitt Kavalek, Sandro Nandolpho de Oliveira e Vivian Cornelio Megna, 

Dalana Campos Muscardi, Daniel Mancio e Simone Raquel Batista Ferreira e com a(s) 

ausência(s) de Andrea Brandao Locatelli, 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: A professora Záira situou que entrou em 

contato com a SUGRAD para um técnico secretariar a reunião e teve a devolutiva de que não 

teria disponibilidade, devido aos técnicos estarem atuando em outra demanda. Após esse 

devolutiva, solicitou ao técnico Vinicius sobre a possibilidade de atuar na referida reunião, 

contudo o referido técnico informou estar com uma demanda grade de trabalho relativo ao 

curso do Campo. Nesse cenário, a presidente se comprometeu a fazer o registro da ata nessa 

reunião, agendada em calendário desde de 2018 a fim de dar os encaminhamentos 
pedagógicos necessários para o curso. Contudo, afirmou, que não assumirá tal postura em 

outros casos, pois se configura desvio de função, sendo necessário rever os papéis de cada 

servidor. INFORME 3: A professora Dalana informou sobre as novas eleições da 

coordenação do curso sendo definido a professora Vivian como coordenadora e a professora 
Dalana como subcoordenadora. Informou que participou do Fórum das licenciatura em 

Educação do Campo - FONEC em que discutiram a conjuntura política e os aspectos ligados 
a Educação do Campo, ressaltando a necessidade de articulação em nível regional e nacional 

dos fóruns. Logo, na Semana da Educação do Campo do Ceunes, 14 de junho, se dará a 1 

reunião do fórum regional da Educação do Campo INFORME 4: Professora Vivian 

informou sobre a organização da Semana da Educação do campo, com 10 palestrantes 

confirmados e que as inscrições foram prorrogadas até dia 05/05/19. INFORME 5: Professor 

Daniel Mancio situou a situação política atual e os impactos nas universidades no que se 

refere aos cortes para o orçamento. Reforçou a necessidade de não recuar e marcar espaço na 
universidade com eventos e trabalhos, pois a justificativa de cortes pelo viés ideológico é 

estratégico para uma política neoliberal de desmonte da universidades. INFORME 6: A 

professora Simone informou uma situação constrangedora de assédio por parte de um aluno 

do curso de engenharia Química no que se refere ao uso de transporte. A professora informou 
que solicitou o transporte para uma atividade de campo, e por questões de planejamento e 

trabalho em modalidade alternância não desmarcou para atender a solicitação do aluno. Ele 

se reportou a direção para o cancelamento, desconsiderando todo o diálogo estabelecido nos 

esclarecimentos da necessidade de não desmarcar, buscando quebrar autonomia do professor. 

A professora ainda situo que em 28 de agosto será lançado na Ufes pela comissão Pastoral 
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da Terra o "Caderno dos Conflitos do Campo". INFORME 7- Professor Adelar situou que 

um momento do curso de especialização "Economia e Desenvolvimento Agrário" será 

realizado no Ceunes dia 12 a 25/05/19. Rksaltou a possibilidade de integração e dialogo com 

o curso de Educação do Campo por meio do contato com as turmas. PAUTA 1: 

APROVAÇÃO DE ATA: A presidente colocou em votação a P Ata Ordinária do NDE 

realizada no dia 19/03/2019. Decisão:  Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 2: Após 

discussões foi definido que a organização das disciplinas de Projeto Integrado de Ensino, 

Pesquisa e Extensão se daria da seguinte configuração: 
PIEPE 1,2,3 serão ministrados por um único docente em consonância com a ementa do 

novo PPC do curso; 
PlEPE 4 se dará em forma de seminário com os professores do curso pontuando seus 

movimentos e projetos de pesquisa; 
PIEPE 5 - será individualização por professor para uma transição de definir a pesquisa a 

ser desenvolvida nas disciplinas de TCC1 e TCC2; 

PAUTA 3 - Os professores Adelar e Vivan estão mapeando as comunidades e trarão para a 

próxima reunião um esboço a ser desenvolvidos pelos docentes sobre a construção e 

organização do Tempo Comunidade; PAUTA 4 - para acompanhamento dos egressos do 

curso ficou embrionariamente articulado que se dará em forma de encontros com os alunos, 
no campus, em eventos e por canais digitais da instituição com o aluno, por meio de 

questionário para levantamento de dados. O assunto, definido pelos docentes presentes, 

carece de maior estudo. Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente agradeceu a 

presença e declarou encerrada a sessão, e eu, Záira Bomfante dos Santos Presidente 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, 30 de abril de 2019. 

Prof.' ZÁIRA BOMFANTE DOS SANTOS - 

Prof. ADELAR JOÃO PIZETTA - 

Prof. DAMIÁN SÁNCHEZ SÁNCHEZ - 

Prof. DANIEL JUNQUEIRA - 

Prof." DALANA CAMPUS MUSCARDI - 

Prof. DANIEL MANCIO - 

Prof." DÉBORA SCHMITT 'CAVALE 

Prof. SANDRO NANDOLPHO - 

Prof.' SIMONE RAQUEL BATISTA FERREIRA - 

Prof." VIVIAN CORNELIO MEGNA - 
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