
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM DUCAÇÃO DO CAMPO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

NORTE DO ESPÍRITO SANTO (CEUNES) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ESPÍRITO SANTO (UFES), REALIZADA AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE 

AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (29/08/2018), ÀS DEZESSETE 

HORAS E 30 MINUTOS (17h30), NA SALA DE REUNIÕES DA SUGRAD, 
LOCALIZADA NO BAIRRO LITORÂNEO, CAMPUS SÃO MATEUS/ES, PRESIDIDA 

PELO PROFESSOR ADELAR JOÃO PIZETTA, COORDENADOR DO CURSO, 

E COM A PRESENÇA DOS SEGUINTES MEMBROS: VIVIAN CORNELIO 

MEGNA; DAMIAN SANCHEZ SANCHEZ, DANIEL MANCIO, A 
REPRESENTANTE DISCENTE NAYANDFtA ROCHA MELLO, TAE 
VINÍCIUS MOLINI BENEDITO, O DISCENTE CONVIDADO VALDINAR 

DOS SANTOS; MEMBRO AUSENTE COM JUSTIFICATIVA: PROF. DANIEL 

JUNQUEIRA. Havendo qudrum, o Presidente cumprimentou a todos e deu 

por aberta a sessão.  1.0 — APROVACÃO DAS ATAS:  foi aprovada por 

unanimidade a ata da 7a reunião Ordinária do Colegiado de Educação do 
Campo, realizada em 11/07/2018 e segue assinada por todos os membros 

presentes. 2.0 - COMUNICACÕES:  2.1 — O Coordenador do curso, 

professor Adelar, comunicou aos membros sobre as inscrições no processo 

seletivo do curso deste semestre. A servidora da PROGRAD, Joana informou 
que haviam até o momento 995 inscritos e 24 pagaram a taxa e 50 

solicitaram a isenção da mesma. 2.2 — Sobre o reconhecimento do curso, o 

Coordenador informou que enviou informações sobre o reconhecimento do 
curso ao EMEC, e a SEVIN retornou informando existem apenas dois itens a 

serem ajustados, tratando-se de informações somente referentes às 

disciplinas apresentadas no PPC. Afirmou ser esta a primeira fase do 
reconhecimento do curso, a "alimentação do sistema e-mec". 2.3 — Foi 

mencionada pelo coordenador a participação do professor Damian no Comitê 
de Educação do Campo do município de São Mateus, o professor trouxe de lá 
informações referentes ao encontro municipal de Educação do Campo que foi 

reagendado para 19 de outubro deste ano, entende o Coordenador que estas 
atividades integram o curso à prática e por isso a importância de os 

estudantes do Curso de Licenciatura também participarem, uma vez que o 
encontro será no próprio CEUNES. 2.4 — O professor Daniel Mancio informou 

que o processo de re-orçamentação e replanilhamento do dinheiro do curso 
foi aprovado em todas as instâncias e está no DCC para ser aditivamento e 

apostilamento do processo. Comunicou que foi necessária uma alteração nos 
valores de contribuições à UFES, referente aos juros que compõe a receita 

total do projeto. Esse valor foi onerado em R$ 4.256,00. 2.5 — ainda o 

professor Daniel comunicou ao grupo que foi convidado a pprticipar de 



mesa sobre a educação popular e agroecologia no Equador, doa dias 01 a 05 

de outubro, já aprovada a ida no departamento, e que está discutindo sobre 
um debate entre os diversos cursos formais e informais, e tentará possíveis 

parcerias entre as universidades que compõe. 2.6 - Professor Damian 

informou que no sábado terá uma reunião com Padre Domingos Salvador que 
está pensando em patrocinar um livro sobre o sindicalista Verino Sossai, 
assassinado em Montanha-ES, em 1989, e pra isso terá uma reunião no 

sábado dia 01 de setembro, será na cidade de Pedro Canário, logo após 
acontecerá uma romaria da Terra, das Águas e dos Mártires no distrito de 

Floresta do Sul, município de Pedro Canário. 2.7 — ainda o professor Damian 

informou que participará de uma vídeo conferencia de uma doutoranda no 

Piauí e que em outubro deverá ir pra lá participar 1.17 1000 da defesa da 

mesma. 3.0 — EXPEDIENTE: 3.1 - Exclusão: não houve; 3.2 - Inclusão: 
o coordenador apresentou aos membros inclusões referentes à sua 

recondução como membro do colegiado, apesar de estar eleito como 

coordenador para até o dia 06/12/2019. O ponto então ficou da seguinte 
forma: 1° - Recondução do coordenador como membro do Colegiado; 2° - 

Homologação do discente representante no Colegiado de Educação do 
Campo; 3° - Memorando da professora Dalana Campos Muscardi; 3° - 

Memorando professor Daniel Mancio; 4° - Memorando da discente Nayandra 

sobre a alteração dos horários de aula; 4° - Memorando da professora Vivian 
Cornelio Megna sobre solicitação de diária para elaboração de prova do curso 
Licenciatura em Educação do Campo no dia 05/09/2018 na cidade de Vitória / 

ES. 4.0 — ORDEM DO DIA: 4.1 — Homologação de membro no 
Colegiado do Curso de Educação do Campo. Membro: Adelar João 
Pizetta - Documento avulso no 23068.060646/2018-02 - O 

Coordenador então explicou aos membros que seu período como membro do 
Colegiado difere do seu período como Coordenador, e como o seu período 

venceu em 10 de agosto de 2018, sugeriu que o seu período como membro 

seja também idêntico ao período como coordenador. Em discussão; Em 
votação: o Colegiado do curso de Educação do Campo então aprovou por 
unanimidade a recondução do professor Adelar João Pizetta para te dia 06 de 

dezembro de 2019, quando se encerra o seu mandato como coordenador do 
curso. 4.2 — Encaminha homologação da indicação do discente 
Valdinar dos Santos como novo representante no Colegiado de 
Educação do Campo. Documento avulso no 23068.060587/2018-64 
- O coordenador Adelar apresentou aos membros do Colegiada o novo 
representante discente, Valdinar dos Santos, que terá como suplente a 

educanda Monica Telau, eleitos pelos estudantes do 5° período em 29 de 

agosto deste ano, conforme Ata de registro de reuniões apresentada pel 



discentes. Em discussão. Em votação: o Colegiado do Curso de Educação do 
Campo aprovou por unanimidade a indicação de Valdinar dos Santos como 

representante dos discentes do 50  período e da educanda Monica Telau como 

supelente. 4.3 - Memorando da professora Dalana Campos Muscardi 
— documento avulso 23068.049971/2018-14 - O coordenador 

apresentou aos membros a solicitação da professora Dalana referente à 
autorização do Colegiado para que seja feita cópia da chave do alojamento 

dos discentes. Em discussão. Os membros entenderam que não há 
necessidade que seja feita outra chave, porém, apresentaram uma alternativa 
de uso da mesma. Em votação. O Colegiado do Curso de Educação do Campo 
decidiu então por unanimidade, que a discente Nayandra Rocha Mello poderá 

retirar a chave junto à administração do curso com o coordenador e/ou 
subcoordenadora do curso, sempre que houver necessidade de acessos ao 

espaço. 4.4 - Memorando professor Daniel Mando — Participação do 
Curso de Educação do Campo na III Feira Capixaba de Produtos da 
Reforma Agrária em Vitória — O professor Adelar passou a palavra ao 

professor relator para apresentar sua proposta aos membros. Daniel Mâncio 

então apresentou suas justificativas para que o Curso tenha um representante 

na III Feira de Reforma Agrária com o fim de afirmação de participação do 

curso em eventos desta natureza. Apresentou as atividades que serão 
realizadas no evento e, para viabilizar a participação entende ser necessário o 

fretamento de um ônibus, conforme inscrições, para que os alunos tenham 
transporte disponível para o evento; Em discussão. Adelar apontou a ideia de 
que a participação na mesa redonda é importante para representatividade do 

curso; professora Vivian viu importância do Curso em participar uma vez que 
os discentes podem propor trabalhos para apresentar no evento, folders, 

outros textos e cartazes, e reforçou o apoio em disponibilizar um ônibus de 
acordo com as inscrições e participações. Adelar lembrou que o quinto 

período deve participar deste evento uma vez que não coincide com sua 
etapa de aula e é parte da formação deles. Em votação: o Colegiado do Curso 
de Educação do Campo aprovou por unanimidade a participação do Curso no 
evento e disponibilizará o valor para fretamento do ônibus conforme inscrição 
para participação dos discentes no evento. 4.5 - Solicitação de análise de 
mudança dos horários de aula das etapas do sétimo período (Tempo 
Universidade) para realização de atividade cultural às quintas-feiras 
a noite. — Interessada Nayandra Rocha Mello — Documento avulso no 
23068.060649/2018-38 - O Coordenador Adelar apresentou aos 
membros o pedido dos alunos do 7° período e convidou então a discente 
representante dos mesmos para relatar sobre a pauta. Nayandra então 

apresentou as justificativas dos discentes sobre a revisão d ,s horários 



aulas, pois devido ao aumento da carga horária neste semestre, não foi 

possível prever a etapa cultural na quinta-feira a noite. Solicitou que as aulas 

fosse retiradas das quintas-feiras a noite e colocadas às terças-feiras a tarde. 

Em discussão. A professora Vivian então lembrou que no semestre anterior já 
tinha sido aprovada uma alteração dos horários e dias de aulas, a pedido dos 

estudantes, que não estariam dispostos a ter aulas às terças-feiras durante o 
dia, e que este pedido de hoje revogaria a solicitação anterior. A professora 

então disse que apoiaria, desde que as noites culturais sejam realmente 
realizadas e sejam culturais, e que seja discutida, a posterior; a possibilidade 

de ser apresentada também como atividade complementar por aqueles que 

se envolverem. Informou que a carga horária, a cada semestre aumenta, e 

que isso é refletido nos horários de aulas, por isso o número de aulas 
permanece o mesmo para cada disciplina, mas as disciplinas aumentam em 

quantidade. Assim, como o pedido de alteração das aulas foi feito pelos 
estudantes do sétimo período, os horários do quinto períodos somente serão 

analisados caso também se apresente um pedido assinado por todos os 
estudantes. Em votação: após debates e discussões sobre o tema, o 

Colegiado do Curso de Educação do Campo decidiu por unanimidade aprovar 
o pedido de remoção das aulas do sétimo período das quintas-feiras a noite e 

colocadas às terças-feiras a tarde, desde que haja comprometimento na 

realização das atividades culturais, e que os horários do quinto período 
também serão modificados se os mesmos apresentarem um pedido com a 

assinatura de todos os estudantes. 4.6 - Solicitação de diária para 
elaboração de prova do curso Licenciatura em Educação do Campo 
no dia 05/09/2018 na cidade de Vitória / ES. - Interessada Vivian 
Cornelio Megna - Doc. Avulso 23068.054901/2018-70 - O professor 

Adelar informou que o curso precisa participar da elaboração, revisão e 
correção da prova do processo seletivo do curso e que indicou as professoras 

Vivian e Dalana para representarem o curso do campus São Mateus na 
elaboração e revisão, e a professora Zaira para a correção. Como a 

elaboração e a revisão, tendo o empenho das professoras Vivian e Dalana, 
será realizada na UFES de Vitória, a mesma solicita diária e passagem de 

ônibus para se deslocar à UFES campus Goiabeiras. Em discussão. Em 
votação: o Colegiado do Curso de Educação do Campo decidiu por 

unanimidade aprovar o pedido de solicitação de diárias e locomoção da 
professora para o campus da UFES de Vitória. 5.0 — PALAVRA LIVRE — não 
houve. Não havendo mais nada a tratar, o presidente da sessão encerrou a 
reunião. Assim eu, Alexandre Magno Araújo, Assistente Administrativo, lavrei 

esta ata, que foi lida e aprovada por todos os participantes abaixo listados, e 
será por eles assinada. 
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