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Colegiado do curso de Licenciatura em Educação do Campo

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DA UNIVERSIDADE FEDERAL

DO ESPÍRITO SANTO REALIZADA EM ONZE DE MARÇO DE DOIS MIL E

VINTE E UM. Aos onze de março de dois mil e vinte um realizou-se a

segunda reunião ordinária do Colegiado de Licenciatura em Educação do

Campo. Estiveram presentes: a coordenadora do curso de Licenciatura

em Educação do Campo, Janinha Gerke (DEPS), que presidiu a reunião; a

professora Fernanda Monteiro Barreto Camargo,  subcoordenadora do

curso.  As  professoras:  Renata  Duarte  Simões  e  Cleonara  Schwartz

representantes do DLCE. Silvanete Pereira dos Santos, representante do

DTEPE.  Representando  os  discentes:  Daniel  de  Jesus  Ferreira.

Representando os movimentos sociais: Maria Geovana Melim Ferreira.

Havendo quórum legal, a coordenadora, professora Drª Janinha Gerke,

iniciou a reunião às dezenove horas. 

INFORMES: 1) Participação da coordenação na reunião do Fonec - Frente das LedoCs. A

coordenação compartilhou os principais encaminhamentos sobre a participação na última

reunião do Fórum Nacional  de Educação do Campo, realizado no dia 08 de março de

2021. Ficaram como decisões e encaminhamentos para as Licenciatura em Educação do

Campo:  a)  Realizar  vestibular;  b)  Manter  viva  a  auto-organização  dos  estudantes;  c)

Promover a formatura das turmas; d) Articular as Ledocs por região; articular egressos; e)

pensar numa política de redução dos danos; f) manter a Ledoc viva na universidade; g)

estudar a possibilidade de envio de material impresso aos estudantes; h) Realizar estágios

supervisionados,  entre  outros.  2)  Seminário  -  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  -

Formação Inicial de Professores e professoras: Consequências para a formação docente.

Foi informado que será realizado no dia 18 de março de 2021, um seminário promovido

pelo Centro de Educação com o tema: Diretrizes Curriculares Nacionais - Formação Inicial

de  Professores  e  professoras:  Consequências  para  a  formação  docente.  PAUTAS.  1)

Aprovação da ata da primeira reunião ordinária do Colegiado realizada em janeiro de
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2021. Em discussão. Aprovado. 2) Recomposição do colegiado do curso. O colegiado

sofrerá uma recomposição a partir da eleição da nova coordenação do curso, bem como

da  colação  de  grau  dos  estudantes  titulares.  Desse  modo  foi  requerido  aos

departamentos: DEPS: 02 professores titulares e 01 suplente; DLCE: 1 professor suplente;

DETEP:  Já  efetuou  suas  indicações.  Estudantes:  02  representantes.  Em  discussão.

Aprovado. 3)  Alteração  da  resolução  nº  08/2016  do  CEPE  (Documento  avulso  nº

23068.054942/2020-81).  Trata-se  de  uma  solicitação  do  Colegiado  do  curso  de

Licenciatura em Educação do Campo de São Mateus. Para tanto foi requerido a alteração

do artigo 14 da Resolução nº 08/2016 do CEPE e proposto a redação conforme segue:

“Art. 14 O PS-PROCAMPO-UFES terá uma única etapa, composta por prova de redação.

Parágrafo único. A prova de redação será constituída de tema único para as habilitações

em Ciências Humanas e Sociais e em Linguagens, e tema distinto para a habilitação em

Ciências Naturais.” Foi aprovada a solicitação de alteração requerida, considerando os

argumentos apresentados, bem como a especificidade do curso de Ciências da Natureza e

seus saberes. Em discussão. Aprovado. 4) Horário das reuniões do Colegiado. Inclusão

como  ponto  de  pauta.  Decidiu-se  que  as  reuniões  do  Colegiado,  enquanto  durar  o

período do ensino remoto, ocorrerão às segundas-feiras, às 17 horas, com calendário a

ser  definido  antecipadamente.  Quando  retornarem  as  aulas,  as  reuniões  voltarão  às

quartas-feiras para garantir a presença dos estudantes.  Em discussão. Aprovado. Nada

mais  havendo  a  tratar,  eu,  Janinha  Gerke,  Secretária  do  Colegiado  do  Curso  de

Licenciatura em Educação do Campo, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será

assinada por mim e pelos demais presentes.

Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo
Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras,

Vitória-ES / CEP 29075-910 


