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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE DO ESPIRITO SANTO 

ATA EM APROVAÇÃO 

ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO(A) NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 13/11/2018. 

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e zero minutos, 

foi realizada no(a) Sala de aula do Prédio do PPGEEB a Sexta 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 Zaira Bomfante dos Santos (Presidente), 

Adelar Joao Pizetta, Andrea Brandao Locatelli, Dalana Campos Muscardi, Daniel Junqueira 

Carvalho, Debora Schmitt Kavalek, Sandro Nandolpho de Oliveira e Simone Raquel Batista 

Ferreira, e com a(s) ausência(s) de Damian Sanchez Sanchez e Daniel Mancio. Havendo número 

legal de membros presentes, o(a) Senhor(a) Presidente declarou aberta a sessão. INFORME 1: 

O Professor Adelar informou que alguns alunos do sétimo período relataram que estão com 

dificuldade em frequentar as aulas pois tiveram que assinar um documento junto a 

Superintendência de Educação de Linhares se comprometendo a não se ausentarem da escola, 

exceto nas sextas-feiras. Informou ainda que incentivou os mesmos a não desistirem tendo em 

vista a proximidade do fim do semestre e sugeriu que conversem com os professores sobre a 

situação. INFORME 2: A Professora Vivian informou sobre a reunião local para tratar do 

processo seletivo para ingresso de alunos nos Cursos de Licenciatura em Educação do Campo 

nas habilitações de Ciências Humanas e Sociais e de Ciências Naturais, sendo decidido que a7-\\CGC  

prova será composta de redação e questões. Esclareceu que haverá outra reunião no Campus de 

Vitória, dia 28 de novembro de 2018, para continuidade da discussão. INFORME 3: A 

Professora Záira esclareceu que a ata da reunião anterior precisa de correções e será aprovada na 

próxima reunião. PAUTA 1: Avaliação do funcionamento do Colegiado dos Cursos de 

Licenciatura em Educação do Campo, observando avanços, limites e desafios que precisam ser 

enfrentados. Levantar sugestões: A Presidente esclareceu sobre a importância de conversa entre 

os professores do curso para acompanhar as ações do Colegiado. Após debate, verificou-se a 

necessidade de mais interação entre os docentes, e ficou acordado que mesmo com a alta 

demanda de atividades e reuniões farão grupos de estudo para compartilhamento. Ficou decidido 

que será feito o calendário de reuniões do NDE a partir de março de 2019 com uma reunião por 

mês, se não houver ponto de pauta será escolhida uma temática para estudos e debate. Decisão:  

Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 2: Instituição da "Semanada Licenciatura em Educação 

do Campo no CEUNES/UFES" para 2019/1: A Presidente sugeriu que a Semana da Licenciatura 

em Educação do Campo seja um evento fixo no calendário, realizado anualmente com o prévio 

estabelecimento de período/data. A Professora Simone alertou que o evento não seja marcado 

junto com as etapas, para que as aulas ocorram conforme o cronograma. O Professor Adelar 

sugeriu que os temas das palestras dialoguem com as disciplinas que estarão sendo ministradas, 

concordou em estabelecer data e sugeriu também a fixação do nome do evento. Após discussões 

e esclarecimentos, os membros decidiram formar uma equipe de professores e alunos para 

começar a organização para o próximo ano, levantar nomes dos convidados e enviar os convites 

com antecedência. Se disponibilizaram a participar da comissão as Professoras Záira, Vivian, 
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Dalana, Simone e Débora. Decisão:  Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 3: Estudo sobre a 

composição do Colegiado dos Cursos de Educação do Campo: A Presidente esclareceu que 
colocou o ponto de pauta devido â discussão ocorrida na última reunião, de ser um curso com 
duas áreas diferentes ou dois cursos distintos. A Professora Vivian informou que para a UFES 
são dois cursos, Educação do Campo - Ciências Humanas e Sociais / Educação do Campo - 
Ciências Naturais, com os códigos 1901 e 1902 respectivamente, mas para o MEC é somente um 
para a avaliação. Após discussões e esclarecimentos os membros decidiram continuar a conversa 

em outra oportunidade. Decisão:  Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 4: Ajuste e tramitação 

do PPC: Os Professores Vivian e Adelar esclareceram sobre o projeto pedagógico dos cursos de 
Educação do Campo, que foram feitas as últimas correções com a inserção das ementas e 
bibliografias das disciplinas, e alteração do texto no Portal Acadêmico. Aproveitaram para 
informar sobre o processo de reconhecimento dos cursos, que já preencheram o formulário de 
autoanálise dos cursos solicitado pelo MEC, relacionado ao cumprimento do PPC. A Professora 
Vivian agradeceu os Professores Adelar, Záira, Dalana e Sandro que auxiliaram na resposta ao 
parecer técnico da PROGRAD; informou que foi feita a análise de vários pontos do PPC para 
inserir no sistema. Atualmente está na fase de espera para o MEC marcar a vinda ao CEUNES. O 
Professor Adelar pediu que cada professor organize sua pasta de documentos, com as cópias dos 
diplomas, currículo lattes atualizado e as publicações feitas nos últimos três anos. Decisão:  

Aprovado(a) por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente agradeceu 
a presença e declarou encerrada a sessão, e eu, Gracieth Roni de Oliveira, Secretário(a) 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, 13 de novembro de 2018. 
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