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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 17/01/2022. 

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas e quarenta 

minutos, foi realizada no(a) Ambiente virtual a Primeira Sessão Extraordinária do(a) Colegiado do 

Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, 

com a(s) presença(s) de Janinha Gerke (Presidente), Alessandro da Silva Guimarães, Andressa Dias 

Koehler, Daniel de Jesus Ferreira, Fernanda Monteiro Barreto Camargo, Patricia Eggert Daniel, Rosali 

Rauta Siller, Silvanete Pereira dos Santos e Valter Martins Giovedi, e com a(s) ausência(s) de Ana 

Clara Toledo Costa, Cleonara Maria Schwartz, Gecinalva Antonia da Silva Nunes, Gilfredo Carrasco 

Maulin, Maria Geovana Melim Ferreira e Renata Duarte Simoes e Rogerio Drago. Havendo número 

legal de membros presentes, o(a) Senhor(a) Presidente(a) declarou aberta a sessão, destacando a 

presença dos representantes estudantis, Daniel de Jesus Ferreira e Patricia Eggert. PAUTA: 1) Minuta 

da Resolução do Retorno Presencial. A Coordenadora do curso, professora Janinha Gerke salientou 

a importância do primeiro item de pauta, considerando o   retorno presencial, seguindo todas as 

recomendações de biossegurança estabelecidas pelo COE/UFES – Comitê Operativo de 

Emergência para o Coronavírus da Ufes, encaminhada para ciência de todos os membros na última 

sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022. A professora lembrou, ainda, que a Licenciatura em Educação 

do Campo é um curso diferenciado dos demais, devido às suas especificidades, como o transporte e 

a hospedagem, meios indispensáveis para locomoção e permanência dos estudantes durante o tempo 

universidade.  O professor Valter Martins Giovedi demonstrou grande preocupação com o retorno 

presencial dos alunos dentro de uma perspectiva da Universidade oferecer condições ideais para 

funcionamento dos Tempos universidade. Diante de tantas particularidades que o assunto trata, a 

professora Janinha procurou a Direção do Centro para que seja estabelecida uma dinâmica visando 

garantir aos alunos e professores a ocupação segura dos espaços em sala de aula e demais 

dependências do campus, para além encaminhou um ofício ao COE solicitando que orientações 

quanto aos procedimentos de biossegurança necessários a este retorno. A resposta do órgão ainda 

não foi dada.  Após algumas discussões e vários pronunciamentos acerca do primeiro ponto da pauta 

de reunião, foram produzidos alguns encaminhamentos como: Dialogar com o COE sobre a 

especificidade da Licenciatura em Educação do campo no que diz respeito a hospedagem e ao 

transporte; realização em curso de uma pesquisa junto aos estudantes sobre a percepção deles em 

relação ao retorno presencial, bem como a situação de possível comorbidade existente entre eles; 

composição de um coletivo de estudantes e professores para pensar os protocolos necessários, a 

partir das orientações do COE para o retorno seguro. Para esta comissão foram indicados desse 

colegiado os discentes Patricia Eggert e Daniel de Jesus Ferreira. Em discussão, aprovados, por 

unanimidade. A professora esclarece que o assunto será discutido também na próxima assembleia do 

curso a ser realizada no dia 28 de janeiro de 2022.  2) Minuta da Resolução que regulamenta a 

composição e funcionamento dos colegiados de Curso da        Ufes. A Professora Janinha relembra o 

movimento produzido em 2021 sobre esta resolução e as proposições que foram encaminhadas por 

este colegiado, dentre elas, a manutenção da participação de movimentos sociais ligados ao campo 

nos colegiados de curso, tal como foi conquistado até o presente momento. Contudo, a proposta 

enviada à Câmara Central de Graduação sobre este ponto foi questionada pela Procuradoria Federal 

da Universidade, desencadeando, entre os membros do Colegiado, manifestações contrárias ao 

parecer desta instância jurídica.  Diante disso, a professora Janinha ao tomar ciência do referido 

parecer que julga improcedente a participação dos movimentos sociais nos colegiados de curso, 

imediatamente contatou as representantes do Centro de Educação e do Centro de Ensino de São 
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Mateus, professoras Ozirlei e Dalana, respectivamente para mobilizações no sentido de solicitarem 

vistas ao processo e para enfrentamento da questão. Para além, a professora traz a problemática para 

os membros desse colegiado para que tomem ciência do que vem acontecendo e propõe a constituição 

de uma comissão com membros do colegiado de Goiabeira e de São Mateus para organização de 

ações de defesa do pleito. O professor Valter afirma que o parecer da procuradoria fere a a lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira que prevê a participação de membros da comunidade local 

ou regional nos colegiados dos cursos de ensino superior. Encaminhamentos: Foram indicados os 

nomes do Professor Valter Martins Giovedi, Silvanete Pereira dos Santos e Janinha Gerke para uma 

comissão representativa da Licenciatura em Educação do Campo, com a tarefa de defender o direito 

de participação ativa de representantes de movimentos sociais neste colegiado, produzindo os 

argumentos legais necessários a esta reivindicação. Em discussão, aprovados, por unanimidade. Nada 

mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente(a) agradeceu a presença de todos(as) e declarou 

encerrada a sessão, e, eu, Renato Abreu Ferraz, secretário(a) do(a) Colegiado do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai 

devidamente assinada pelos presentes. Vitória/ES, 17 de janeiro de 2022. 
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JANINHA GERKE - SIAPE 3039084
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