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Secretaria Única de Graduação (SUGRAD) 

CAMPUS SÃO MATEUS 

1 ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
2 LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

3 NORTE DO ESPÍRITO SANTO (CEUNES) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
4 ESPÍRITO SANTO (UFES), REALIZADA AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE 

5 ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (25/04/2018), ÀS DEZESSETE 

	

6 	HORAS E TRINTA MINUTOS (17h3Omin), NA SALA DE REUNIÕES DA SUGRAD, 
7 LOCALIZADA NO BAIRRO LITORÂNEO, CAMPUS SÃO MATEUS/ES, PRESIDIDA 

8 PELO PROFESSOR ADELAR JOÃO PIZETTA, COORDENADOR DO CURSO, E 

9 COM A PRESENÇA DOS SEGUINTES MEMBROS: PROFESSORES DAMIAN 
10 SANCHEZ SANCHEZ; DANIEL MANCIO; DANIEL JUNQUEIRA 
11 CARVALHO; VIVIAN CORNELIO MEGNA E DOS REPRESENTANTES 
12 DISCENTES: EDUARDO LUIZ FERREIRA (SUPLENTE) E NAYANDRA 
13 ROCHA MELLO. INTEPRETE DE LIBRAS CONVIDADO: RAFAEL GILBERTO 

14 COELHO RAMOS. Havendo quárum, o Presidente cumprimentou a todos e deu 

15 por aberta a sessão. 1.0 - COMUNICACÕES:  1.1 — O prof. Adelar João 

	

16 	Pizetta apresentou o cronograma de Reuniões Ordinárias do Colegiado do Curso 

17 de licenciatura em educação do campo para o ano letivo de 2018, ficando 

	

18 	estabelecidas as seguintes datas: 23 de Maio; 20 de Junho; 11 de Julho; 29 de 

19 Agosto; 26 de Setembro; 24 de Outubro; 21 de Novembro e 12 de Dezembro. 

20 1.2 — O Prof. Adelar comunicou também que está na Coordenação do evento 

21 de Extensão: Seminário Internacional — educação, filosofias e infâncias: 

	

22 	"filosofar com infâncias: resistir na escola", enquanto Educação do Campo. O 

	

23 	evento será realizado no período de 15 a 18 de agosto de 2018 no Ceunes e, os 

	

24 	estudantes do curso de Licenciatura em educação do Campo, principalmente os 

	

25 	da Habilitação de Ciências Humanas e Sociais terão oportunidade de participar. 

26 O Curso do Campo se comprometeu a pagar duas passagens de duas 

27 assessoras sendo uma de São Paulo e a outra do Rio Grande do Norte. O 

	

28 	professor Daniel Mancio sugeriu o envolvimento da feira camponesa e a 

rOctiffn6cL. Zotv, 

Centro Universitário Norte do Espírito Santo 

Rodovia BR 101 Norte, Km. 60, Bairro Litorâneo, CEP 29932-540 - São Mateus — ES 

Sitio eletrônico: http://www.ceunes.ufes.br  



irrar,7; 
Secretaria Única de Graduação (SUGRAD) 

CAMPUS SÃO MATEUS 

29 	organização de um café da manhã camponês durante o evento. 1.3 — O Prof. 
30 	Adelar comunicou também que em conjunto com a Profa. Vivian, foi realizada a 

31 	distribuição e solicitação das disciplinas para o semestre 2018/2 ao DECH e, 
32 todas as disciplinas solicitadas serão atendidas pelo departamento. 1.4 — O 

33 	Prof. Adelar comunicou ainda, que na próxima reunião do colegiado será feito 
34 uma avaliação do andamento da Normatização de Funcionamento do colegiado 

35 do curso da Educação do Campo, bem como a distribuição da Função 

36 Gratificada atribuída com os demais membros do colegiado. 1.5 — O Prof. 

37 Adelar Pizetta também comunicou que, em conjunto com a Profa. Vivian, 

38 realizou todas as matrículas, extrapolamentos e desmatrículas aprovados na 
39 última reunião do colegiado. Mesmo assim ocorreram alguns choques de 

40 	horários e por isso, houve a necessidade de se realizar o pedido de abertura de 
41 novas turmas. Caso sejam abertas essas turmas, os estudantes serão 

42 	matriculados e a situação será regularizada. 1.6 — O Prof. Adelar Pizetta 

43 informou sobre a Eleição de representante discente na câmara departamental 

44 	repassando o informe à representante discente Nayandra. 1.7 — O Prof. Daniel 

45 Mando informou que a atividade organizada por ele e pelo discente do oitavo 
46 período Cássio está confirmada. O discente mencionado está responsável pela 

47 documentação dos estudantes e o ônibus, que será garantido pela UFES. Foi 

48 	solicitado, em reunião anterior, que o curso custeasse alguns gastos, e por isso 

49 alguns orçamentos, necessários para o pagamento pela FEST, estão sendo 
50 providenciados. O Prof. Daniel informou que um folder explicativo sobre essa 

51 	atividade está sendo construído e será repassado dentro de alguns dias. 1.8 — 

52 O Prof. Daniel Mancio comunica que foi aberto um período de proposição de 

53 	projetos de extensão e que os docentes que possuem projetos de tal natureza 

54 	poderiam analisar a possibilidade de pedidos de bolsas para os estudantes. 1.9 

55 — O Prof. Daniel Mancio comunicou que foi realizada uma reunião com 

56 membros do MST e a UFES de Vitória na qual será articulada a 3a Jornada 
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57 	Universitária em Defesa da Reforma Agrária (JURA). A data ainda será 

58 	proposta. 1.10 — O Prof. Daniel Mando comunicou que está sendo finalizado o 

59 	processo de prestação de contas da FEST e que este se encontra somente para 

60 	a assinatura dos responsáveis e logo depois será enviado para o setor 

61 	responsável. 1.11 — O Prof. Daniel Junqueira externalizou sua preocupação 

62 sobre a formatura dos estudantes do oitavo período, questionando o colegiado 

63 	sobre os procedimentos legais da UFES em relação à isso. A prof. Vivian 
64 informou que todos recebemos um comunicado, e que este encontra-se 

65 disponível na página da PROGRAD, de que existem novos procedimentos para 

66 Colação de Grau e Diploma. A professora informou a existência da a resolução 
67 no 080/2017-CEPE, que informa que os estudantes finalistas (formandos) não 

68 	devem mais solicitar Colação de Grau e Confecção de Diploma (la via) junto à 

69 	Prograd. Seus nomes serão automaticamente incluídos na ata Colação de Grau 

70 Oficial e convocados pela Prograd. 2.0 — APROVAÇÃO DAS ATAS:  foi 

71 	aprovada por unanimidade a ata da 3a reunião ordinária do Colegiado de 

72 	Educação do Campo. 3.0 — EXPEDIENTE: 3.1 - Exclusão: Não houve. 3.2 - 

73 Inclusão: Não houve. 4.0 — ORDEM DO DIA: 4.1 — Protocolado: 

74 documento avulso no 23068.021839/2018-30 - Solicitação de oferta 

75 de disciplina para o semestre 2018/2. Interessada: Nayandra Rocha 
76 	Mello. O professor Adelar Pizetta leu o pedido de solicitação de abertura da 

77 	disciplina de Química em caráter obrigatório para o futuro sétimo período. No 

78 	pedido a interessada expressa a deficiência de disciplinas específicas da 

79 	habilitação de Ciências da Natureza do Curso de Licenciatura em Educação do 
80 Campo, e que não se sentem preparados para lecionarem as disciplinas das 

81 	quais saem habilitados, sendo estas: Biologia, Física e Química, devido à 

82 	insuficiência de carga horária destas prevista no decorrer do curso. A Profa. 

83 	Vivian informa, então, que uma disciplina na área de Química, em caráter 
84 optativa, mas com uma ementa de disciplina obrigatória será criada, sendo o 
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85 	próximo ponto de pauta. O Prof. Damian ressalta a questão política que o curso 

	

86 	possui e que devemos ter cuidado, pois não se trata de um curso de Biologia, 

	

87 	Física ou Química. Mas a Profa. Vivian ressalta que a quantidade de disciplinas 
88 nessas áreas prejudica a construção de conhecimentos necessários para as 

	

89 	habilitações das quais os estudantes se formam, e por esse motivo fica inviável 

90 lecionarem para tal. Em votação: APROVADO, por unanimidade a criação de 

	

91 	uma disciplina em caráter optativo obrigatório na área de Química para o 

92 sétimo período da habilitação de Ciências Naturais. 4.2 — Protocolado: 

93 documento avulso no 23068.022222/2018-31 - Criação/Inserção de 

94 disciplinas optativas para o semestre 2018/2. Interessada: Profa. 

	

95 	Vivian Cornelio Megna. O professor Adelar Pizetta leu o pedido de criação de 

96 disciplinas optativas para o semestre 2018/2, previstas em calendário 
97 acadêmico. A Tabela foi organizada pela Profa. Vivian como um único 
98 memorando, porém composto pelo programa de ensino de cinco disciplinas, 

	

99 	solicitadas por diferentes docentes. A Profa. Vivian leu as ementas e conferiu a 

	

100 	bibliografia de todas as disciplinas solicitadas, durante a reunião. A primeira 

	

101 	disciplina optativa é intitulada "Introdução à Biologia Celular", solicitada pela 

	

102 	Profa. Dalana Campos Muscardi, e que será ofertada para o quinto período com 

	

103 	habilitação de Ciências Naturais. A segunda disciplina optativa é intitulada 
104 "Políticas de Educação Bilíngue para Surdos", solicitada pelo Prof. Daniel 

105 Junqueira, e será ofertada para o sétimo período com habilitação Ciências 

	

106 	Humanas e Sociais. A terceira disciplina é intitulada "Introdução à Química da 
107 Vida", solicitada pela Profa. Vivian Cornelio Megna, ofertada para o quinto 

	

108 	período com habilitação de Ciências Naturais. A quarta disciplina é intitulada 

	

109 	"Introdução à Química", a qual foi solicitada pela Profa. Vivian e também pelos 
110 discentes do atual sexto período, a priori informalmente, mas formalizada no 

	

111 	item 4.1 desta ata, que será ofertada para o sétimo período com habilitação de 

	

112 	Ciências Naturais. A quinta disciplina é intitulada "Gêneros, sexualidades e 
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113 	repressão, solicitada pela Profa. Ana Fernanda Inocente Oliveira, que será 

114 	ofertado para o quinto período com habilitação Ciências Humanas e Sociais. Em 

115 	votação: APROVADO, por unanimidade a criação das cinco disciplinas optativos 

116 que serão ofertadas para o curso no semestre 2018/2. 4.3 — Protocolado: 

117 documento avulso no 23068.022237/2018-08 - Aprovação do 

118 Calendário e documentos relacionados ao "Trabalho de Conclusão de 

119 	Curso" do curso de Licenciatura em Educação do Campo. Interessada: 

120 	Profa. Vivian Corimbo Megna. O professor Adelar Pizetta leu o memorando 

121 	que trata do pedido de aprovação do calendário e dos documentos necessários 

122 para a apresentação do TCC e passou a palavra para a Profa. Vivian para 
123 detalhannento do documento. A Profa. Vivian informou que tanto o calendário 

124 quanto os documentos foram analisados e discutidos em reunião do NDE, que 
125 aprovou sua normatização com a adoção do calendário em anexo e a 

126 	necessidade de implantação dos documentos intitulados: a) Termo de Aceite de 

127 	Orientação; b) Requerimento para Composição de Banca e Defesa; c) Folha de 
128 Aprovação; d) Ata de Defesa. Além disso, apresentou a Profa. Ana Fernanda 

129 como coordenadora dos Trabalhos de Conclusão de Curso, ficando sob sua 
130 responsabilidade a organização de documentos, salas e horários. Em votação: 
131 APROVADO, por unanimidade a adoção do calendário proposto e os 

132 documentos apresentados para a apresentação do TCC. 5.0 — PALAVRA 

133 LIVRE: 5.1 — Não houve. Não havendo mais nada a tratar, o presidente da 

134 	sessão, Prof. Adelar João Pizetta, encerrou a reunião às dezenove horas (19h). 
135 Assim eu, Vivian Cornelio Megna, Professora do Departamento de Educação e 

136 Ciências Humanas, lavrei esta ata, que foi lida e aprovada por todos os 

137 	participantes abaixo listados, e será por eles assinada. 

138 	Prof. ADELAR JOÃO PIZETTA - 	46 PrÃ,  

139 	Profa. VIVIAN CORNÉLIO MEGNA - r err20  
do Espír 	anto 
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140 	Prof. DAMIAN SANCHEZ SANCHEZ — 

141 	Prof. DANIEL MANCIO -  

142 	Prof. DANIEL JUNQUEIRA CARVALHO - 

143 	Discente: NAYANDRA ROCHA MELLO - 	 Qocina:}N.kg 

Centro Universitário Norte do Espirito Santo 

Rodovia BR 101 Norte, Km. 60, Bairro Litorâneo, CEP 29932-540 - São Mateus — ES 

Sítio eletrônico: http://www.ceunes.ufes.br  


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

