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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E 

VINTE E DOIS. Aos sete de março de dois mil e vinte dois 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 (DLCE), 

subcoordenadora do curso; as professoras: Renata Duarte Simões e 

Cleonara Schwartz representantes do DLCE; as professoras Rosali Rauta 

Siller e Silvanete Pereira dos Santos, representante do DTEPE; o professor 

Valter Martins Giovedi, representante do DEPS; e representando os 

discentes: Ana Clara Toledo, Daniel de Jesus Ferreira e Patricia Eggert 

Daniel. Havendo quórum legal, a coordenadora, professora Drª Janinha 

Gerke, iniciou a reunião às dezessete horas e trinta minutos. 

PAUTAS. 1) Aprovação da ata da primeira reunião ordinária do Colegiado realizada em 

fevereiro de 2022. Em discussão. Aprovada.  2) Aprovação dos calendários acadêmicos de 

2022.1 e 2022.2.  A professora Janinha Gerke apresentou a proposta de Calendário Acadêmico, 

englobando os semestres de 2022. A professora Renata Duarte propôs que o mês de fevereiro, 

pertencente ao semestre de 2022/2, fosse antecipado, para uma melhor adequação das 

disciplinas ofertadas. A professora Janinha Gerke esclareceu que o planejamento de oferta foi 

estimado em 195 (cento e noventa e cinco) horas, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do 

total de carga horária das disciplinas ofertadas por semestre, sendo esta a carga horária total do 

tempo Universidade de todas as disciplinas. Esclareceu, ainda, que a proposta do calendário 

acadêmico 2022.1 e 2022.2  será também submetida à apreciação em uma próxima reunião do 

conselho departamental. Os estudantes manifestaram satisfação em relação aos calendários, 

uma vez que o período do maior número de aulas não foi concentrado no final, mas no meio do 

semestre letivo. Houve ainda discussões sobre as aulas do mês de setembro que poderiam ser 
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na semana que integra o feriado nacional, 07 de setembro e o feriado da cidade de Vitória, 08 de 

setembro. Contudo, a professora Fernanda esclareceu que a universidade não tem servidores 

para atuarem na abertura dos espaços físicos e tampouco há o funcionamento do Restaurante 

Universitário e das bibliotecas. Desta forma, ficou encaminhada a realização de uma consulta 

para a confirmação da informação e em caso positivo as aulas serão ministradas na semana 

anterior ao feriado. Em discussão. Aprovados. 3) Outros e Eventuais. A professora Janinha Gerke 

informou sobre o andamento da minuta da resolução do retorno presencial, cujos 

encaminhamentos, conforme decidido na última reunião colegiada, no dia 07 de fevereiro de 

2022, foram aprovados no fórum de educação, além de receber parecer favorável na reunião da 

Câmara Central de Graduação. Após a apreciação por estas instâncias, as discussões seguirão 

para o âmbito do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Nada mais havendo a tratar, a 

professora Janinha Gerke declarou encerrada a reunião. Do que era para constar, eu, Renato 

Abreu Ferraz, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos 

demais presentes. 
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