UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, POLÍTICA E SOCIEDADE
______________________________________________________________________
A Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR
SUBSTITUTO, para a vaga (concurso Área/Subárea: Educação (cód. CNPq 7.08.00.006) (Educação Popular e Educação do Campo), Edital nº 02/2021, publicado no D.O.U.
de 07 de janeiro de 2021, composta pelos professores doutores Janinha Gerke
(Presidente), Valter Martins Giovedi (membro) e Gilfredo Carrasco Maulin (membro),
reuniu-se no dia 01 de fevereiro de 2021, às 9h40min na sala https://
https://meet.google.com/dhj-pvhq-ngw (Web-conferência), para início dos trabalhos e
sorteio dos temas da prova didática que são os seguintes: 1. Os povos do campo e suas
relações com o trabalho e a produção da existência; 2. A construção de políticas públicas
para educação popular e para educação do campo; 3. Paulo Freire e o legado da educação
popular para a educação do campo; 4. Educação do campo e educação rural:
aproximações, distanciamentos e desafios; 5. A dicotomia campo e cidade na formação
das (os) professoras (es) das Licenciaturas do Campo e práticas pedagógicas das escolas
do campo; 6. Currículo, escolarização e experiências de fomento à educação do campo
na perspectiva da diversidade; 7. Os movimentos sociais, as lutas e o protagonismo na
educação do campo e na educação popular. Foram deferidas as inscrições dos seguintes
candidatos: Thiago Rodrigues Moreira; Jéssica Angelo Pereira; Daniela Queiroz do Prado
e Thelmely Torres Rego. O tema sorteado para os candidatos apresentados acima foi:
Tema 5. A dicotomia campo e cidade na formação das (os) professoras (es) das
Licenciaturas do Campo e práticas pedagógicas das escolas do campo. E a ordem de
apresentação da aula didática (exibição dos vídeos) ficou sendo: primeira: Thelmely
Torres Rego; segunda: Jéssica Angelo Pereira; terceiro: Thiago Rodrigues Moreira e
quarta: Daniela Queiroz do Prado. Nada mais havendo a tratar, a Comissão concluiu os
trabalhos e lavrou a presente ata.
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Professor Dr. Gilfredo Carrasco Maulin (membro)
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