
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

CONVOCAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

REGIONAL GOIÁS

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

CONVOCAÇÃO Nº 04/2021

Número do Processo no SEI: 23070.020454/2021-10

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS
HUMANAS – 04-2021.

 

            A CHEFIA DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS DA
REGIONAL GOIÁS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, usando de suas atribuições
regimentais e estatutárias, convoca os membros do Colegiado da Unidade Acadêmica Especial
de Ciências Humanas e convida os servidores e estudantes interessados para reunião ordinária a
realizar-se no dia 29 de abril de 2021, quinta-feira, com início às 09h e término previsto para
10h e 30 min., na Plataforma Google Meet no endereço eletrônico: Reunião Ordinária de
Colegiado da UAECH - 04/2021 Quinta-feira, 29 de abril · 09:00 até 10:00 Informações de
participação do Google Meet Link da vide chamada: <https://meet.google.com/ddt-quvh-soy>, para
tratar dos seguintes assuntos:

Informes:

1) Escola da Terra UFCAT/UFG;

2) Eleições para diretoria;

3) Mudança de Regional para Câmpus UFG;

4) PROMOVER Andifes – Programa de Mobilidade virtual em Rede 2021.1.

 

Pautas:

 

1) Apreciação da ata da Reunião Ordinária de março de 2021 (SEI 1955755);

2) Apreciação (retorno) do Processo SEI 23070.042559/2019-05 – Tratamento Excepcional de
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interesse do discente Helmar Luz Godinho. Relatoria: Professor Dr. Ricardo Delgado (SEI
2014306);

3) Homologação de ad referendum – Processo SEI  23070.016788/2021-81: disponibilização de
duas vagas por cada curso de Filosofia (bacharelado e licenciatura) para mudança de grau
acadêmico (SEI 1976767), de conformidade com o Ofício Circular COGRAD (SEI 1967986);

4) Apreciação do Processo SEI 23070.053430/2020-58 – Progressão por avaliação de
desempenho, Parecer CAD/UAECH (SEI 1987742), de interesse do servidor docente Dr. Welson
Barbosa Santos;

5) Homologação de ad referendum (SEI 1989219) – Processo SEI 23070.012711/2021-31:
Aceleração da Promoção, Parecer 15 CAD-UAECH (SEI 1987589), de interesse da servidora
docente Dra. Elisandra Carneiro de Freitas Cardoso;

6) Apreciação do Processo SEI 23070.014255/2021-64 – Relatórios SICAD 2019 (SEI 2017289)
e 2020 (SEI 2017290), de interesse do servidor docente Dr. Hélio Simplício Rodrigues Monteiro;

7) Homologação de ad referendum da ação de extensão Roda de Conversa: a contribuição da
Educação do Campo para a permanência dos sujeitos no/do Campo (SEI 2021990), de interesse
da servidora docente Dra. Alessandra Gomes De Castro;

8) Apreciação do Relatório Final da ação de extensão (SIGAA CR095-2020): “O gênero artigo
acadêmico-científico: análise, interpretação e produção textual” (SEI 2022008), de interesse da
servidora docente Dra. Roberta Rocha Ribeiro;

9) Apreciação do Relatório Final da ação de extensão (SIGAA EV595-2020): “I SAbe? –
Seminário Aberto de Pesquisa” (SEI 2022028), de interesse da servidora docente Dra. Renata
Maria Santos Arruda;

10) O que ocorrer.

10.1) Grandes datas do Calendário Acadêmico 2021 – Proposta da PROGRAD contida no
Processo SEI 23070.020998/2021-73 [aprovado]:

10.2) Apreciação de Projeto de Pesquisa – “A (des) centralidade das questões do campo na
formação de professores das Licenciaturas em Educação do Campo no Brasil” (SEI 2031841), de
interesse da servidora docente Dra. Alessandra Gomes de Castro, a partir do Parecer 18 (SEI
2031854) emitido pela servidora docente Dra. Elisandra Carneiro de Freitas Cardoso.;

10.3) Apreciação da indicação de docentes para compor os NDEs de Filosofia: Júlia Sebba e
Ana Gabriela Colantoni.

 

                                                                                           Goiás, 24 de abril de 2021.

 

Profa. Dra. Denise Alves - Chefe
Prof. Dr. Cícero Oliveira - Subchefe

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UFG Regional Goiás

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Subchefe, em 29/04/2021, às 17:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Welson Barbosa Santos,
Professor do Magistério Superior, em 20/10/2021, às 17:16, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2021829 e o código CRC 481095DB.

Referência: Processo nº 23070.020454/2021-10 SEI nº 2021829
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

LISTA DE PRESENÇA (COM DIREITO A VOZ E VOTO)

REUNIÃO DO COLEGIADO DA UAECH - 29/04/2021

 

TITULAR SUPLENTE ATRIBUIÇÃO

Denise de Oliveira Alves Cícero Josinaldo da
Silva Oliveira Chefe de Unidade e Subchefe da UAECH

Hélio Simplício
Rodrigues Monteiro

Paulo Fernando Ribeiro
de Souza Coordenador - LEdoC

Fábio Amorim de Matos
Júnior - Coordenador - Filosofia Bacharelado

Ricardo Delgado de
Carvalho                           - Coordenador - Filosofia Licenciatura

Silvio Carlos Marinho
Ribeiro                           - Coordenador de Estágio - Filosofia 

Elisandra Carneiro de
Freitas                            - Coordenador de Estágio - LEdoC

Danielle Silva Beltrão                            - Presidente do NDE - LEdoC

Renata Maria Santos
Arruda                            - Presidente do NDE - Filosofias 

Welson Barbosa Santos                            - Coordenador de Pesquisa da UAECH

Hélio Simplício
Rodrigues Monteiro Denise de Oliveira Alves Coordenador de Extensão da UAECH 

Kauara Lana da Silva e
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Kauara Lana da Silva e
Sousa                            - Representante das TAEs da UAECH

Janaína Alves da Cruz                            - Representante das TAEs da UAECH

Élbio de Brito Silva Janaína Pacheco Representante Discente - LEdoC

Letícia Domiciano Rodrigo Maycon da
Silva Frades

Representante Discente - Filosofia
Bacharelado e Licenciatura

Camila Marques
Menezes                            - Secretária Executiva e Administrativa da

UAECH 

 

Goiás, 29 de abril de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 17/09/2021, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Danielle Silva Beltrão, Professora
do Magistério Superior, em 20/09/2021, às 18:46, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Kauara Lana Da Silva E Sousa,
Assistente em Administração, em 23/09/2021, às 17:19, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Sílvio Carlos Marinho Ribeiro,
Professor do Magistério Superior, em 30/09/2021, às 16:20, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Fábio Amorim De Matos Júnior,
Professor do Magistério Superior, em 20/10/2021, às 16:25, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2021839 e o código CRC DE670597.

Referência: Processo nº 23070.020454/2021-10 SEI nº 2021839
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

LISTA DE PRESENÇA (COM DIREITO APENAS A VOZ)

 

Estiveram presentes à Reunião Ordinária nº 04/2021 do Colegiado da UAECH, com direito a voz,
os(as) participantes que abaixo assinaram.

 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas da Universidade Federal de Goiás -
Regional Goiás, 29 de de abril de 2021.

 

1. Roberta Rocha Ribeiro.

 

Goiás, 29 de abril de 2021.

 

 

Profa. Dra. Denise de Oliveira Alves 
Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH/RG/UFG

Prof. Dr. Cícero Josinaldo da Silva Oliveira
Subchefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH/RG/UFG

Referência: Processo nº 23070.020454/2021-10 SEI nº 2021844
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº 04-2021/2021 - UAECH-RG

ATA DE REUNIÃO Nº 04/2021 - UAECH-CÂPUS GOIÁS

Goiás, 29 de abril de 2021.

Quarta Reunião Ordinária do Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências
Humanas

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas e cinco minutos, por
videoconferência, utilizando a plataforma institucional Google Meet, endereço
eletrônico: <https://meet.google.com/ddt-quvh-soy>, realizou-se a quarta reunião ordinária do
Colegiado da UAECH, convocada pela Profa. Denise de Oliveira Alves, Chefe da Unidade e pelo
Prof. Cícero Josinaldo da Silva Oliveira Subchefe (Processo 23070.020454/2021-10). Estavam
presentes na reunião os servidores/as Denise de Oliveira Alves, Cícero Josinaldo da Silva
Oliveira, Renata Maria Santos Arruda, Ricardo Delgado de Carvalho, Silvio Carlos Marinho
Ribeiro, Welson Barbosa Santos, Vitor Almeida, Danielle Silva Beltrão, Elisandra Carneiro de
Freitas, Kauara Lana da Silva e Sousa e Janaína Alves da Cruz e os alunos Élbio de Brito Silva
e Maycon da Silva Frades.

 

Informes:

1) Escola da Terra UFCAT/UFG;

Denise informa que haverá a segunda edição do programa Escola da Terra, curso de
aperfeiçoamento de 200 horas que iniciará em modalidade virtual, em decorrência da pandemia,
com o objetivo de possibilitar a formação de professores de escolas do campo. A primeira
atividade do programa ocorreu no dia 29 de abril de 2021. Welson informa que os representantes
da UFG na Escola da Terra são os professores Cícero, Welson e Denise e que o programa se
encontra sob o domínio da UFCAT.

2) Eleições para diretoria;

Denise informa que a eleição ocorrerá no domingo dia 02 de abril de 2021 e pede para que todos
votem e lembrem seus alunos da eleição. Cícero informa que as próximas reuniões já serão
presididas por ele, pois ele assumirá a chefia da Unidade e lembra que na próxima reunião
precisamos deliberar sobre o subchefe da UAECH e apresenta o artigo 83, parágrafo 3º do
Estatuto da UFG que trata do assunto para que todos se preparem para deliberação. Depois de
uma discussão sobre o assunto houve a proposta de fazer uma reunião extraordinária para tratar
deste ponto.

3) Mudança de Regional para Câmpus UFG;

Denise informa que saíra portaria que trata da mudança de Regional Goiás para Câmpus Goiás
até no máximo sexta-feira dia 30 de abril e que após a portaria a implementação se dará em 7
dias. Denise propõe que seja formada uma frente de trabalho que trate das implicações desta
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mudança na UAECH. Cícero se compromete como chefe de unidade a buscar maiores
informações sobre o assunto.

4) Promover ANDIFES – Programa de mobilidade virtual em rede 2021.1

Cícero informa que o Promover terá participação de 12 universidades. O edital deve ser lançado
no dia 06 de maio e as inscrições ocorrerão até o dia 12. Os estudantes se inscrevem a partir de
um formulário eletrônico e a oferta de disciplinas é por adesão. Neste sentido a pró-reitora solicita
que chefes de unidades e coordenadores de cursos incentivem a adesão docente ao programa.
No primeiro semestre do PROMOVER (2020.2) foram ofertadas mais de 2000 vagas em cerca de
350 turmas. O estudante pode se inscrever em até três disciplinas em três Universidades distintas.
Para a adesão deverão ser enviadas as seguintes informações: código da disciplina, nome das
disciplinas, carga horária, horário de oferta, ementa, número de vagas ofertadas (quantas o
docente quiser) e área da disciplina. É importante destacar para estudantes que não há, ainda,
previsão de aproveitamento automático da disciplina – isso deverá ser incorporado ao Programa.
Por isso, no momento, é importante que as coordenações de cursos orientem as matrículas dos
discentes nos casos em que se pretende fazer o aproveitamento das disciplinas cursadas pelo
Programa PROMOVER Andifes. Também não se aplica às disciplinas ofertadas pelo Programa
as regras dos pré-requisitos. De forma que as/os estudantes, auxiliados por coordenações de
cursos, façam a avaliação de se têm condições de cursar as disciplinas a partir do acesso às
suas respectivas ementas. Denise informa que os estudantes podem cumprir a carga horária de
núcleo livre com a participação no programa e pontua que a publicização do promover está falha e
que é necessário levar essas informações aos estudantes. Élbio e Danielle se comprometeram a
divulgar no curso da LedoC.

Pautas:

 

1) Apreciação da ata da Reunião Ordinária de março de 2021 (SEI 1955755);

Aprovado.

2) Apreciação (retorno) do Processo SEI 23070.042559/2019-05 – Tratamento Excepcional
de interesse do discente Helmar Luiz Godinho. Relatoria Professor Ricardo Delgado;

O professor Ricardo informa que o aluno está internado no momento e por isso não compareceu,
abre a fala dizendo que analisou o processo criticamente, expôs os fatos presentes no processo,
logo após expôs o parecer (disponível no processo) em que orienta para que o aluno seja
aprovado na disciplina de psicologia. O parecer foi aprovado.

3) Homologação de ad referendum – Processo SEI 23070.016788/2021-81:
disponibilização de duas vagas por curso de Filosofia (bacharelado e licenciatura) para
mudança de grau acadêmico, de conformidade com o Ofício Circular COGRAD (SEI
1967986);

Aprovado.

4) Apreciação do Processo SEI 23070.053430/2020-58 – Progressão por avaliação de
desempenho, Parecer CAD/UAECH 1987742, de interesse do servidor docente Welson
Barbosa Santos;

Aprovado.

5) Homologação de ad referendum (SEI 1989219) – Processo SEI 23070.012711/2021-31
Aceleração da Promoção, Parecer 15 CAD-UAECH (SEI 1987589), de interesse da
servidora docente Elisandra Carneiro de Freitas Cardoso;
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Aprovado.

6) Apreciação do Processo SEI 23070.014255/2021-64 – Relatórios SICAD 2019 (SEI
2017283, 2017285) e 2020 (SEI 2017286), de interesse do servidor docente Hélio Simplício
Rodrigues Monteiro;

Aprovado.

7) Homologação de ad referendum da ação de extensão Roda de Conversa: a
contribuição da Educação do Campo para a permanência dos sujeitos no/do Campo (SEI
2021990), de interesse da servidora docente Alessandra Gomes De Castro;

Professora Elisandra expôs a ação de extensão. Cícero leu o resumo da ação. Aprovado.

8) Apreciação do Relatório Final da ação de extensão (Código CR095-2020): “O gênero
artigo acadêmico-científico: análise, interpretação e produção textual” (SEI 2022008), de
interesse da servidora docente Roberta Rocha Ribeiro;

Professora Roberta expôs a ação de extensão. Relatório aprovado.

9) Apreciação do Relatório Final da ação de extensão (Código EV595-2020): “I SAbe? –
Seminário Aberto de Pesquisa” (SEI 2022028), de interesse da servidora docente Renata
Maria Santos Arruda;

Professora Renata expôs a ação de extensão. Relatório aprovado.

10) O que ocorrer

10. 1) Grandes datas do calendário acadêmico 2021;

Cícero informa que a PROGRAD apresentou proposta de calendário acadêmico de 2021 e pede
o posicionamento da Unidade a respeito. E pede pronunciamento dos colegas sobre o calendário
até o dia 02 de maio, pois o ofício que trata do assunto precisa ser respondido no dia 03 de maio.
Aberto para deliberações o calendário foi aprovado com 5 votos a favor, 2 votos contra e 3
abstenções.

10.2) Apreciação de Projeto de Pesquisa a (des)centralidade o campo na formação de
professores das Licenciaturas em Educação do Campo no
Brasil.

Elisandra expôs o projeto com relatora no processo. Aprovado.

10.3) Indicação de docentes para NDE’s das Filosofias:

Os novos membros serão as professoras Julia Sebba e Ana Gabriela Colantoni. Aprovado.

 

A reunião foi gravada com a autorização dos(as) conselheiros(as) e encerrou às 12:00h. 

Documento assinado eletronicamente por Elisandra Carneiro De Freitas
Cardoso, Professora do Magistério Superior, em 03/05/2021, às 10:14,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 17/09/2021, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Delgado De Carvalho,
Professor do Magistério Superior, em 17/09/2021, às 17:28, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Danielle Silva Beltrão, Professora
do Magistério Superior, em 20/09/2021, às 18:47, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Kauara Lana Da Silva E Sousa,
Assistente em Administração, em 23/09/2021, às 17:19, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Sílvio Carlos Marinho Ribeiro,
Professor do Magistério Superior, em 30/09/2021, às 16:20, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Renata Maria Santos Arruda,
Professor do Magistério Superior, em 30/09/2021, às 18:37, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Janaína Alves Da Cruz, Assistente
em Administração, em 04/10/2021, às 08:51, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Welson Barbosa Santos,
Professor do Magistério Superior, em 20/10/2021, às 17:16, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2021894 e o código CRC 8D52B837.

Referência: Processo nº 23070.020454/2021-10 SEI nº 2021894

Ata de Reunião 04-2021 (2021894)         SEI 23070.020454/2021-10 / pg. 10

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Projeto de Extensão (2021990)         SEI 23070.020454/2021-10 / pg. 11



Projeto de Extensão (2021990)         SEI 23070.020454/2021-10 / pg. 12



Projeto de Extensão (2021990)         SEI 23070.020454/2021-10 / pg. 13



���������� ���	
����	
������
�
�	���
�	������
������������		��������������	
�������� ��������
!	
�����"
#�	��������$!	
��������#������#��	�%�
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Título do Projeto de Pesquisa 

 

A (des) centralidade das questões do campo na formação de professores das 

Licenciaturas em Educação do Campo no Brasil 

 

Palavras-Chaves: Formação de Professores; Educação do Campo; Campo; 

Sujeitos do Campo. 

 

Resumo 

 

As Licenciaturas em Educação do Campo (LEdoC’s) no Brasil são frutos das 

lutas dos movimentos sociais do campo, em especial o Movimento Nacional dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Esses cursos ao serem ofertados nas 

Instituições de Ensino Superior possuem algumas especificidades, a saber: 

ofertados por área de conhecimento (ciências da natureza, ciências humanas, 

linguagens e códigos, matemática e ciências agrárias) e organização curricular 

em regime de Alternância entre tempo-universidade e tempo-comunidade. O 

objetivo das LEdoC’s é a habilitação para a docência multidisciplinar nos anos 

finais do ensino fundamental e no ensino médio das escolas do campo e/ou 

escolas urbanas (que atendam alunos oriundos do campo) em uma das referidas 

áreas do conhecimento. Ademais, a estrutura curricular está estruturada em um 

arcabouço ancorado nas realidades e cotidianos dos povos do campo, das águas 

e das florestas. Nessa direção, o presente projeto de pesquisa tem como objeto 

de estudo o lugar das questões relacionadas ao campo nos Projetos Políticos 

Pedagógicos dos cursos que estão sendo ofertados no Brasil.  
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Introdução/Justificativa 

 

Os sujeitos do campo, ao longo da história educacional, principalmente 

nos moldes da educação rural, tiveram os seus conhecimentos e saberes 

renegados, ridicularizados, alçados ao patamar de arcaicos, atrasados, entre 

outros adjetivos pejorativos. Algo que nos moldes da educação rural tradicional, 

conservadora, bancária, precisava ser transformado, modernizado e “elevado” 

ao patamar de conhecimento científico.  

Nesse aspecto, é na contramão desse modelo educacional que os 

movimentos sociais do campo e o movimento Por uma Educação do Campo, 

reivindicaram em suas bandeiras de lutas, uma educação e uma formação de 

professores para o campo que levasse em consideração a realidade 

sociocultural do campo. 

Para atender as reivindicações dos movimentos sociais do campo em 

2006 foram ofertadas as primeiras experiências de formação docente, isto é, a 

Licenciatura em Educação do Campo, com vistas a formar um perfil diferenciado 

de professores, ou seja, o curso tem o intuito de habilitar para a docência, um 

profissional comprometido com a transformação do espaço escolar e o seu 

entorno, bem como, o desenvolvimento de um processo de ensino 

aprendizagem vinculado organicamente com a realidade do campo no Brasil, o 

cotidiano dos sujeitos que vivem no e do campo.  

Destarte, a LEdoC é fruto das lutas dos sujeitos e movimentos sociais do 

campo, tanto pela Reforma Agrária, como por uma educação que valorize os 

seus conhecimentos, as suas lutas e preconize outra lógica de produção e de 

trabalho no campo. Os cursos oferecidos no Brasil são ofertados por áreas de 

conhecimento: Linguagens e Códigos; Ciências Humanas e Sociais; Ciências da 

Natureza, Matemática e Ciências Agrárias.  
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As disciplinas das áreas supracitadas, ao serem ofertadas contam com o 

suporte de disciplinas pertencentes a outras áreas do conhecimento para que os 

princípios norteadores da Educação do Campo estejam indissociáveis dos 

conhecimentos da área de habilitação da LEdoC. De forma a promover a 

articulação do saber científico, dos recursos didáticos, pedagógicos, 

tecnológicos, culturais e literários com os conhecimentos dos sujeitos do campo, 

considerando os saberes próprios das comunidades em diálogo com os saberes 

acadêmicos e a contextualização das propostas de educação no/do campo. 

Ademais, a LEdoC tem como pressuposto ser um curso que 

contemplasse os preceitos da Educação Popular e a filosofia de educação de 

Paulo Freire, implicando teoria e prática advindas das condições de vida dos 

trabalhadores do campo. Uma educação não em uma perspectiva formal-

tecnicista ou de uma licenciatura tradicional, mas uma formação de professores 

que tem em seu horizonte a cultura, os saberes do campo, as lutas da classe 

trabalhadora, os ideais da práxis das organizações e movimentos sociais por 

uma Educação do Campo, bem como, uma matriz curricular cujas disciplinas 

foram pensadas de forma conexas, interligadas umas com as outras com vistas 

a superar a clássica divisão de disciplinas que não dialogam entre si.  

No contexto atual, a conjunta do campo no Brasil é permeada pelo 

agronegócio que cada vez mais adentra o campo brasileiro, expulsando milhares 

de trabalhadores, tombando lideranças, tentando silenciar suas vozes, impondo 

para que os trabalhadores do campo abandonem as suas práticas de produção 

e comercialização e adotem os pacotes tecnológicos – inclui sementes 

geneticamente modificadas, agrotóxicos, entre outros.  

Nessa situação, os sujeitos do campo necessitam se reorganizar e 

construir estratégias para conseguirem sobreviver. Resgatar as narrativas 

através das suas memórias, rememoração, experiências. Ou seja, construir uma 

narrativa vinculada à tradição oral e histórias advindas da experiência, dos 

saberes da terra constituiu uma forma de resistência tanto desses sujeitos 

Projeto de Pesquisa (2031841)         SEI 23070.020454/2021-10 / pg. 20



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO  

quanto dos que procuram construir coletivamente uma educação contra-

hegemônica vinculada a outro projeto societário. 

Assim, a formação docente interligada com as questões do campo, 

corrobora  para a construção de processos pedagógicos específicos às 

necessidades dos sujeitos do campo vinculados à construção de outro modelo 

de desenvolvimento cuja base produtiva principal se dê a partir das unidades 

familiares de produção e não do agronegócio e do latifúndio, “pois, não haveria 

sentido desencadear esforços para a produção de teorias pedagógicas para um 

campo sem gente, para um campo sem sujeitos, ou dito de outra forma, para 

uma ruralidade de espaços vazios” (MOLINA, 2014, p. 8). 

Daí que, a realização de uma pesquisa que possui como intento 

compreender como as Licenciaturas em Educação do Campo no Brasil estão 

abordando as especificidades do campo em suas matrizes formativas é de 

fundamental importância. Haja vista que, a incorporação dos saberes, fazeres, 

modo de vida e de produção dos sujeitos do campo, entre outros, é de 

fundamental importância para despertar nos educandos oriundos dos territórios 

camponeses, a reconhecerem-se enquanto sujeitos deste espaço que também 

produz cultura, relações sociais, histórias e vida. De forma que, os egressos 

dessas licenciaturas sejam habilitados tanto para a docência em sala, quanto 

para a gestão dos processos escolares e comunitários.  

 

 

Problematização/Fundamentação Teórica 

 

A criação das Licenciaturas em Educação do Campo no Brasil é resultado 

de uma série de fatores que estão entrelaçados e entrecruzados entre si. Os 

quais não podem ser pensados separadamente. A começar pelo fato dos 

movimentos sociais do campo ao pleitearem uma educação específica, um 

modelo de escola e uma formação de professores que dialogasse com a 
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realidade dos sujeitos do campo, as suas lutas, histórias, saberes, sonhos, 

tradições, memórias, experiências e culturas. 

Para que essas bandeiras de lutas fossem efetivadas enquanto política 

pública era preciso que o Estado as reconhecesse como tal, colocando-as nas 

suas agendas de políticas educacionais. No tocante à materialidade da formação 

de professores de nível superior era necessário que o poder público 

implementasse programas de formação e as Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) com base em sua autonomia didático-científica criassem e 

estivessem interessadas em ofertar o curso.  

Ao longo do tempo, além das pontuações supracitadas há que se 

considerar a ampla experiência acumulada dos movimentos sociais do campo 

articulados com os movimentos sociais urbanos, Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), sindicatos de trabalhadores rurais, 

intelectuais, professores universitários, pesquisadores, educadores populares, 

Dioceses, CPT, entre outros, em desenvolver práticas educacionais populares e 

de formação junto aos sujeitos do campo, as quais já vinham sendo 

desenvolvidas desde as últimas décadas do século XX e que ganharam força 

em solo brasileiro na primeira década do século XXI. 

A formação dos profissionais da educação básica, desde a construção 

das primeiras escolas dos acampamentos e dos assentamentos, esteve na 

pauta de debate e articulações dos movimentos sociais do campo. No MST, 

houve a preocupação com a qualificação dos docentes vinculada às lutas pela 

Reforma Agrária, educação e transformação social. Nesse sentido, cursos para 

habilitação dos educadores foram sendo desenvolvidos, tanto em nível de 

magistério, quanto em nível superior como, por exemplo, a Pedagogia da Terra. 

No cenário nacional, o ano de 2006 foi significativo em relação à formação 

de professores. Nesse período, foi homologada as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia aplicada: 
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À formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, 
na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área 
de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais 
sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006, s/p).  
 

As Diretrizes instituíram a Pedagogia como uma Licenciatura destinada à 

formação de professores para a educação infantil e os anos iniciais do ensino 

fundamental. Para os movimentos sociais do campo era preciso ir além e ter uma 

política pública que contemplasse uma formação inicial específica para a 

educação do campo e as escolas do campo.   

Nesse aspecto, no ano de 2007, foi criado o Programa de Apoio à 

Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO) no 

âmbito do MEC. Esse Ministério por intermédio da Secretaria de Educação 

Superior (SESU), a SECAD, o Grupo Permanente de Trabalho do Campo e com 

a participação dos movimentos sociais do campo, elaboraram uma proposta e 

convidaram quatro universidades federais, respectivamente: UnB, Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para executarem uma 

experiência-piloto e ofertar um curso de nível superior de formação de 

professores.  

Para Antunes-Rocha (2019) essas universidades foram selecionadas 

para ofertarem o curso, por possuírem um acúmulo acadêmico e experiências 

em formação de educadores do campo1, Licenciaturas por área de conhecimento 

e já terem realizado gestão compartilhada de cursos com os sujeitos do campo 

e os seus representantes. A autora acrescenta ainda que “como participante na 

construção dessa história, (...) foi a Rosely Salete Caldart, do MST, quem propôs 

que o nome do curso fosse Licenciatura em Educação do Campo” (p. 220).  

                                                           

1 Vide a realização do curso de Pedagogia da Terra.  
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As Diretrizes Curriculares do curso de Pedagogia ocasionaram 

rebatimentos na área de habilitação da LEdoC.  A esse respeito Antunes-Rocha 

(2019) afirma que:  

 

O curso proposto pelo MEC excluía a possibilidade de o egresso atuar 
nos anos iniciais do ensino fundamental. Naquele momento era o mais 
estratégico, pois seria mais difícil negociar no âmbito da instituição uma 
proposta de formação em um contexto onde as diretrizes do curso de 
pedagogia estavam recém-aprovadas. Propor um curso que 
envolvesse a habilitação para a educação básica dificultaria as 
negociações (p. 220).   

 

Assim, os projetos-pilotos das quatro universidades convidadas ofertaram 

a LEdoC com o objetivo de formar e habilitar professores para a docência 

multidisciplinar em escolas do campo, nos anos finais do ensino fundamental e 

ensino médio em uma das áreas de conhecimento: Linguagens, Artes e 

Literatura; Ciências Humanas e Sociais; Ciências da Natureza e Matemática; e 

Ciências Agrárias. 

Enquanto as experiências-piloto estavam em execução, o MEC lançou um 

Edital de Convocação em 20092, conclamando as Instituições Públicas de 

Ensino Superior (IES) para apresentarem projetos de cursos de LEdoC para a 

formação de professores da educação básica nas escolas situadas nas áreas 

rurais.  

Para Molina (2017) a concorrência nesse edital possibilitou que outras 

instituições passassem a ofertar somente uma turma dessa Licenciatura.  O 

projeto especial de turmas únicas do MEC não garantia a continuidade e 

permanência do curso nas instituições. E, não atendia a demanda concreta dos 

movimentos sociais do campo que pleiteavam assegurar de forma contínua e 

permanente a oferta dessa formação docente para o campo.  

                                                           

2 Edital de convocação nº 09, de 29 de abril. 
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A mobilização e pressão dos movimentos sociais do campo resultaram na 

conquista do segundo Edital3, lançado pelo MEC em 2012, para criação de 

cursos de LEdoC, na modalidade presencial. Essa seleção possibilitou ampliar 

as vagas dos cursos existentes e selecionar outras IES para ofertarem novos 

cursos voltados para a formação dos professores do campo. Segundo Molina 

(2017), o MEC, dessa vez, convocou as instituições para assumirem o desafio 

de tornar essa Licenciatura de forma permanente nas instituições, isto é, um 

curso regular de graduação.  

 De acordo com Castro-Paula (2020) no Brasil, desde as primeiras 

experiências-pilotos, 70 instituições de ensino, seja federais, estaduais ou 

municipais já foram selecionadas para ofertar a LEdoC. A autora ressalta que 

entre essas instituições, houve quem ofertasse uma única turma, outras não 

chegaram a ter o curso e algumas mesmo após terem sido aprovadas por meio 

dos editais de seleção estão com o curso inativo. Ademais, atualmente existem 

43 Licenciaturas em Educação do Campo em funcionamento.  

A organização curricular das LEdoC’s no Brasil é permeada pela 

Pedagogia da Alternância, uma especificidade da Educação do Campo. No 

curso, a alternância é organizada por meio de dois tempos educativos 

formativos, isto é: Tempo Universidade (TU) e Tempo Comunidade (TC). De 

forma que, a alternância dos tempos formativos dialogue intrinsecamente com a 

realidade dos sujeitos do campo numa perspectiva de práxis que segundo Freire 

(1975) “é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem 

ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos” (p. 40). Onde 

a teoria e a prática seja uma unidade indissociável que contribua para a formação 

de educadores comprometidos com o termo freiriano de ‘Ser Mais’.  

Em outras palavras, uma formação que propicie aos sujeitos envolvidos 

nas LEdoC’s possa transformar e emancipar a si mesmos na relação com os 

                                                           

3 Edital de seleção SESU/SETEC/SECADI nº 02/2012, de 31 de agosto de 2012. 
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outros, bem como, contribuir para o processo formativo de outros sujeitos ou 

como sugere Freire (1975) com a “transformação da situação concreta que gera 

a opressão” (p. 38), em um movimento de “práxis, que implica na ação e na 

reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (p. 77).  

Assim, é necessário que os Projetos Pedagógicos das LEdoC’s 

contemplem em suas matrizes curriculares disciplinas que façam interlocuções 

entre as áreas de habilitações e as especificidades do campo. Compreender 

como os cursos no Brasil estão estruturando essa relação e como as questões 

do campo comparecem em seus PPC’s é o escopo desse projeto.  

 

 

Objetivos 

Geral:  

Compreender como os cursos de Licenciatura em Educação do Campo 

apresentam a temática “campo” em suas matrizes formativas. 

 

 

Específicos: 

Analisar como os Projetos Políticos dos Cursos das LEdoC’s no Brasil abordam 

as questões relativas ao campo em suas matrizes curriculares 

Realizar um levantamento dos Projetos Políticos Pedagógicos das LEdoC’s no 

Brasil; 

Identificar e compreender como as regiões do Brasil construíram as 

especificidades do campo em seus Projetos de curso da LEdoC; 

Identificar nas disciplinas dos PPP’s as temáticas que fazem alusão às questões 

do campo; 
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Metodologia 

 

O ser humano, valendo-se de suas capacidades, procura conhecer o 
mundo que o rodeia. Ao longo dos séculos, vem desenvolvendo 
sistemas mais ou menos elaborados, que lhe permitem conhecer a 
natureza das coisas e o comportamento das pessoas (GIL, 2010, p.1). 
 

 

A epígrafe acima sinaliza a necessidade intrínseca ao ser humano pela 

busca às inquietações. Entretanto, esta busca não é aleatória, mas sim um 

processo metódico das explicações causais dos fatos em sua aproximação à 

realidade. Para tanto, esse processo requer esforço sistematizado de 

observações, reflexões, análises e sínteses diante da descoberta – que não se 

fecha em si mesma, mas constitui um processo incessante que levam a novas 

inquietações e indagações com vistas à outras pesquisas. 

Nesse sentido, esse projeto pretende, à luz da teoria social crítica, 

aprofundar as análises e compreender o objeto proposto e responder as 

seguintes questões norteadoras: os Projetos Pedagógicos das LEdoC’s 

possuem em suas matrizes formativas disciplinas que contemplam as 

especificidades do campo? Quais são as áreas das disciplinas que fazem 

menção ao campo? A organização pedagógica dos PPC’s das LEdoC’s possui 

uma política de formação de professores interligada com as questões do campo? 

As especificidades regionais comparem nos PPC’s? 

Nesse aspecto, ancoramo-nos em Chizzotti quando o autor afirma que, 

 

Essa atividade pressupõe que o pesquisador tenha presente as 
concepções que orientam sua ação, as práticas que elege para 
investigação, os procedimentos e técnicas que adota em seu trabalho 
e os instrumentos de que dispõe para auxiliar o seu esforço. É, em 
suma, uma busca sistemática e rigorosa de informações, com a 
finalidade de descobrir a lógica e a coerência do conjunto [...] 
(CHIZZOTTI, 2006, p.19). 
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Para o estudo do objeto apresentado faz-se necessário apresentarmos o 

método. Segundo Gil (2010), o que torna o conhecimento científico distinto dos 

demais é sua capacidade de verificabilidade, sendo necessário, para isso, 

identificar as operações mentais e as técnicas – sinalizando, assim, o método 

que possibilitou atingir esse conhecimento4 (GIL, 2010). Compreendemos que 

os procedimentos se revelarão durante o percurso da pesquisa, a partir das 

trajetórias sinalizadas, organização, bem como o desenvolvimento do trabalho 

de pesquisa, expressa, portanto, ‘a lente’ em que olhamos as coisas, nossa visão 

de mundo – estas, construídas a partir de nossas experiências, apropriações do 

conhecimento etc. Possibilitando alcançar os objetivos apresentados. 

À guisa de nosso estudo, o método utilizado nos proporcionará as bases 

lógicas da investigação científica5a partir de uma abordagem metodológica 

histórico-crítico, com vistas à compreensão sócio-crítica do movimento da 

realidade. Diante disso, percebemos esse movimento como contraditório em 

constante alteração, fruto da dinamicidade da vida – influenciando e sendo 

influenciado pelas relações históricas. 

Compreendemos que este método fornece as bases para uma leitura 

mais totalizante, compreendendo as multideterminações sócio-histórico-críticas 

apresentadas. Segundo Gil, este método “permite a interpretação dinâmica e 

totalizante da realidade, já que estabelece que os fatos não podem ser 

entendidos quando considerados isoladamente, abstraídos de suas 

determinações políticas, econômicas e culturais” (GIL, 2010, p. 32). 

                                                           

4 Segundo Gil: “Pode-se definir método como caminho para se chegar à determinado fim. E 
método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para atingir 
o conhecimento.” (GIL, 2010, p.8). Vale destacar, ainda, que os procedimentos metodológicos 
pressupõem o “Conjunto de procedimentos suficientemente gerais, para possibilitar o 
desenvolvimento de uma investigação científica [...]” (GIL, 2010, p. 16). 
5 Para Gil os métodos que proporcionam as bases lógicas de investigação são métodos que 
esclarece acerca dos procedimentos a serem seguidos, possibilitando ao pesquisador os 
direcionamentos, o alcance e a explicitação dos fatos – estão vinculados à uma corrente filosófica 
– destacam os métodos: dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, histórico-crítico, fenomenológico 
(GIL, 2010). 
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Esse movimento, desencadeado a partir da compreensão do 

conhecimento sócio-histórico do cotidiano, permite ao pesquisador tecer seus 

questionamentos e construindo aproximações com vistas a compreender a 

realidade que o cerca diante do processo de construção do conhecimento. 

Frente a esse movimento, não podemos conceber os conhecimentos 

advindos das pesquisas como algo pronto e acabado, expressando a realidade 

concreta sem possibilidades de indagações e/ou modificações, até porque “[...] 

ao refletir a realidade, o conhecimento oferece sempre uma imagem mais 

grosseira do que o real [...]” (MINAYO, 1994, p. 90).  

Essa busca constante de aproximação da realidade na perspectiva do 

processo de construção do conhecimento, alicerçados pelas referências 

conceituais para análise do objeto. A partir dessa compreensão define-se a 

metodologia de pesquisa em sua natureza qualitativa que, segundo Chizzotti “a 

abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito” (CHIZZOTTI, 2000, p.81). Esse mesmo autor 

evidência, ainda, que o pesquisador é parte integrante do processo de 

conhecimento; valoriza a contradição dinâmica do fato observado e a atividade 

criadora do sujeito que observa (CHIZZOTTI, 2000). 

Essa perspectiva da pesquisa qualitativa é parte constitutiva e constituinte 

do processo de investigação supracitado definida pela pesquisa teórica e pela 

pesquisa documental.  

No que tange à pesquisa teórica, seu referencial será balizado a partir 

do levantamento da produção acadêmico-científica de Teses, Dissertações, 

livros, artigos, bem como outras fontes bibliográficas que versam sobre as 

categorias conceituais que fundamentam a Educação do Campo. 

A pesquisa documental será realizada por meio de Documentos Oficiais 

de domínio púbico, bem como, nos Projetos Pedagógicos das LEdoC’s no Brasil; 

sites governamentais; de Universidades Públicas; fontes estatísticas como IBGE 

e Censo; material obtidos em Anais de Congressos; documentos advindos de 
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produção e discussão em grupos de estudo e demais conteúdos concernentes 

coma proposta do estudo que versam sobre a temática.  

Como forma de abordagem dos documentos selecionados, optamos pela 

análise documental para tratamento do material. De acordo com Lüdke e André 

(1986), os documentos constituem uma fonte rica e estável de informações e a 

análise documental pode se constituir como uma valiosa técnica de abordagem 

dos dados qualitativos. Complementamos que análise documental nos possibilita 

fazermos um recorte espacial para estudarmos uma realidade a partir dos 

aportes teóricos que fundamentam a pesquisa num processo contínuo de 

reflexão, aproximação da realidade, novos tensionamentos, novas reflexões, 

compreensões e construções de novos conhecimentos. 

A partir do processo de pesquisa será realizada a análise de conteúdo, 

que dentre as diversas formas de interpretar a pesquisa realizada, será adotado 

normas sistemáticas de extrair os significados. Chizzotti evidencia que, “a 

análise de conteúdo construiu um conjunto de procedimentos e técnicas de 

extrair o sentido de um texto por meio das unidades elementares que compõem 

produtos [...]” (CHIZZOTTI, 2006, p.115). 

Vale ressaltar que as referências da análise de conteúdo estão 

sustentadas na perspectiva da análise crítica com vistas a identificar e 

compreender os objetivos propostos na formulação do estudo.  

Para tanto, será adotado processos e técnicas de investigação que 

segundo Chizzotti possibilita direcionar a pesquisa em 4“fases”6, a saber: 

                                                           

6 Em seu estudo sobre análise de conteúdo nas pesquisas qualitativas em ciências humanas e 
sociais, Chizzotti destaca que não há um modelo único de proceder à análise de conteúdo, mas 
pode-se oferecer algumas recomendações básicas ao pesquisador para estabelecer algumas 
fases de trabalho (CHIZZOTTI, 2006). 
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determinação do texto e especificação do tipo de trabalho; objetivos e hipótese; 

análise descritiva em que se decompõe a comunicação em categorias; e análise 

de dados. 

Serão elaborados relatórios e um quadro documental com os dados 

oriundos dos projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura em Educação do 

Campo no Brasil, que serão separados por região, quais sejam: Região Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.  A ideia de separar por regiões é por 

entender que cada estado e região têm suas particularidades e singularidades 

tão importantes no processo de produção do conhecimento.   

Compreendemos que são técnicas importantes e salutares que merecem 

ser estudadas em suas especificidades, com vistas a compreender o objeto 

proposto, podendo dar sustentação para a análise da pesquisa com vistas à 

compreensão do objeto, em consonância com os objetivos propostos, diante da 

possibilidade que a pesquisa pode trilhar em sua investigação no processo de 

elaboração dos resultados de pesquisa. 
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Cronograma de Execução 

 

 

 
 

Atividades 

            
Meses de desenvolvimento das atividades 

Set. 
2021 

Out. 
2021 

Nov. 
2021 

Dez. 
2021 

Jan. 
2022 

Fev. 
2022 

Mar. 
2022  

Abr. 
2022 

Mai. 
2022 

Jun. 
2022 

Jul. 
2022 

Ago. 
2022 

Set. 
2022 

Seleção de estudantes para iniciação 
cientifica 

    
 X  

            

Levantamento bibliográfico e revisão da 
literatura  

 X X X X X X X X X X X X  

Construção/análise dos instrumentos da 
coleta de dados (pesquisa documental) 

 X X X   X X      

Realização da coleta de dados em 
documentos de domínio público 

   X X   X X X X X X 
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Organização e análise dos dados    X X X X X X X X X X  

Elaboração de relatório parcial de pesquisa         X       

Elaboração de fichamentos        X X X X X X  

Elaboração de artigos para congressos              

Elaboração de capítulos de livros        X     X 

Produção e-book             X 

Elaboração de relatório final             X 
Devolutiva para as instituições envolvidas.              X 
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Resultados Esperados 

 

Ao finalizar esse estudo almejamos que o produto oriundo da produção e análise 

dos dados contribuam para subsidiá-la novas pesquisas e reflexões voltadas 

para a temática da Educação do Campo, bem como ampliar as possibilidades 

de formulação, implementação e acompanhamento de políticas públicas para a 

Educação do Campo. No final da pesquisa pretende-se fazer uma devolutiva 

para as instituições envolvidos, produzir artigos e apresentar em congressos em 

âmbito regional, nacional e internacional. 
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PARECER Nº 18/2021/UAECH-RG/RG
PROCESSO Nº 23070.020454/2021-10
INTERESSADO: ALESSANDRA GOMES DE CASTRO

Assunto: Parecer projeto de pesquisa “A (des) centralidade das questões do campo na
formação de professores das Licenciaturas em Educação do Campo no Brasil”

 

Prezados,

 

Tendo recebido da Chefia da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas a incumbência
de analisar o projeto de pesquisa “A (des) centralidade das questões do campo na formação de
professores das Licenciaturas em Educação do Campo no Brasil”, procedi à análise seguinte:

 

O projeto de pesquisa apresentado pela profa. Dra. Alessandra Gomes de Castro possui
relevância, sobretudo se considerarmos que historicamente a Educação do Campo tem sido
negligenciada em vários sentidos, dentre eles: as desigualdades sociais, econômicas, de direito à
educação e a desconsideração das suas especificidades.

A compreensão desses limites reflete os desafios a serem enfrentados, explicitando, portanto, a
importância das pesquisas acerca desse contexto, de modo a promover avanços na formação e
promoção de políticas públicas para a formação de professores do campo.

O texto do projeto contém riqueza de informações conferindo organicidade a pesquisa. Ademais
apresenta referencial teórico adequado à temática de pesquisa. Assim como metodologia
consonante aos objetivos propostos.

Pelo exposto, sou favorável integralmente à aprovação do projeto de pesquisa por este colegiado.

Sem mais, coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos.

Goiás, 27 de abril de 2021

 

Profa. Dra. Elisandra Carneiro de Freitas Cardoso

Licenciatura em Educação do Campo, UAECH, UFG/Regional Goiás

Documento assinado eletronicamente por Elisandra Carneiro De Freitas
Cardoso, Professora do Magistério Superior, em 28/04/2021, às 14:42,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Welson Barbosa Santos,
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Professor do Magistério Superior, em 29/04/2021, às 10:29, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2031854 e o código CRC 22510C43.

Referência: Processo nº 23070.020454/2021-10 SEI nº 2031854
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E-mail - 2032354

Data de Envio: 
  28/04/2021 14:34:52

De: 
  UFG/noreply <noreply.sei@sistemas.ufg.br>

Para:
    DANIELLE SILVA BELTRAO <daniellesb@ufg.br>
    DENISE DE OLIVEIRA ALVES <denisealves@ufg.br>
    Denise e Cícero <chefia.uaech@ufg.br>
    ELBIO DE BRITO SILVA <elbiobrito@discente.ufg.br>
    ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS <elisandra_carneiro@ufg.br>
    FABIO AMORIM DE MATOS JUNIOR <matosamorim@ufg.br>
    HELIO SIMPLICIO RODRIGUES MONTEIRO <simplicio@ufg.br>
    JANAINA ALVES <janaina.alves@ufg.br>
    LETICIA DOMICIANO <leticiadomiciano@discente.ufg.br>
    SARA FERREIRA RIBEIRO <sara.ferreira@discente.ufg.br>
    SILVIO CARLOS MARINHO RIBEIRO <silvio_ribeiro@ufg.br>

Assunto: 
  Processo 23070.020454/2021-10 - Reunião Ordinária 04-2021

Mensagem: 
  Caras conselheiras e caros conselheiros da UAECH,

Saudações. Segue o número do Processo da Reunião 04/2021: 23070.020454/2021-10. Nele é possível conferir os
documentos que serão considerandos nas deliberações.

Att.,

Anexos:
    Projeto_2021990_Projeto_de_extensao._Alessandra_Gromes.pdf
    Relatorio_2022008_Relatoio_de_Extensao._Profa._Roberta_Rocha_Ribeiro.pdf
    Relatorio_2022028_Relatoio_de_Extensao._Profa._Renata_Maria_Santos_Arruda.pdf
    Projeto_2031841_Projeto_de_pesquisa___a__des_centralidade_das_questoes_do_campo_na_formacao_de_professores_das_LEdoC_s.pdf
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UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

  

CERTIDÃO DE ATA

CERTIFICO que o Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas do
Câmpus Goiás da Universidade Federal de Goiás, em Reunião Ordinária realizada no dia 29 de
abril de 2021, aprovou, por unanimidade, o Projeto de Pesquisa – “A (des) centralidade das
questões do campo na formação de professores das Licenciaturas em Educação do Campo no
Brasil” (SEI 2031841), de interesse da servidora docente Dra. Alessandra Gomes de Castro.

 

Goiás, 29 de abril de 2021.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Subchefe, em 29/04/2021, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Welson Barbosa Santos,
Professor do Magistério Superior, em 20/10/2021, às 17:16, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2036224 e o código CRC 64242EEF.

Referência: Processo nº 23070.020454/2021-10 SEI nº 2036224
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E-mail - 2036261

Data de Envio: 
  29/04/2021 18:33:45

De: 
  UFG/noreply <noreply.sei@sistemas.ufg.br>

Para:
    Alessandra LEDOC <alessandragcastro@ufg.br>
    chefia.uaech@ufg.br

Assunto: 
  Disponibilidade de certidão de ata

Mensagem: 
  Cara Profa. Alessandra Gomes de Castro,

Saudações. Informo a disponibilidade da certidão de ata acerca da aprovação de seu projeto de pesquisa A (des)
centralidade das questões do campo na formação de professores das Licenciaturas em Educação do Campo no
Brasil.

Att.,

Anexos:
    Certidao_de_Ata_2036224.html
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

  

CERTIDÃO DE ATA

CERTIFICO que o Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas do
Câmpus Goiás da Universidade Federal de Goiás, em Reunião Ordinária realizada no dia 29 de
abril de 2021, aprovou, por unanimidade, a indicação das seguintes docentes para compor os
NDEs dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia: Profa. Dra. JULIA SEBBA
RAMALHO MORAIS, matrícula 1843272/SIAPE e Profa. Dra. ANA GABRIELA COLANTONI,
matrícula 1868220/SIAPE.

 

Goiás, 29 de abril de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Subchefe, em 29/04/2021, às 19:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Welson Barbosa Santos,
Professor do Magistério Superior, em 20/10/2021, às 17:16, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2036268 e o código CRC 97CCEBC6.

Referência: Processo nº 23070.020454/2021-10 SEI nº 2036268
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E-mail - 2036402

Data de Envio: 
  29/04/2021 19:44:02

De: 
  UFG/noreply <noreply.sei@sistemas.ufg.br>

Para:
    Julia Filosofia <juliasebba@ufg.br>
    Ana Filosofia <anacolantoni@ufg.br>
    Renata Arruda <renataarruda@ufg.br>
    chefia.uaech@ufg.br

Assunto: 
  Certidão de ata

Mensagem: 
  Prezadas professoras Renata, Júlia e Ana,

Saudações. Informamos a disponibilidade da certidão de ata referente ao pleito à recomposição dos NDEs de
Filosofia. Informamos ainda que o ofício de solicitação de portaria já foi enviado à PROGRAD.

Att.,

Anexos:
    Certidao_de_Ata_2036268.html
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E-mail - 2039529

Data de Envio: 
  30/04/2021 18:04:32

De: 
  UFG/noreply <noreply.sei@sistemas.ufg.br>

Para:
    DANIELLE SILVA BELTRAO <daniellesb@ufg.br>
    DENISE DE OLIVEIRA ALVES <denisealves@ufg.br>
    Denise e Cícero <chefia.uaech@ufg.br>
    ELBIO DE BRITO SILVA <elbiobrito@discente.ufg.br>
    ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS <elisandra_carneiro@ufg.br>
    FABIO AMORIM DE MATOS JUNIOR <matosamorim@ufg.br>
    HELIO SIMPLICIO RODRIGUES MONTEIRO <simplicio@ufg.br>
    JANAINA ALVES <janaina.alves@ufg.br>
    LETICIA DOMICIANO <leticiadomiciano@discente.ufg.br>
    SARA FERREIRA RIBEIRO <sara.ferreira@discente.ufg.br>
    SILVIO CARLOS MARINHO RIBEIRO <silvio_ribeiro@ufg.br>

Assunto: 
  Ata da reunião 04/2021

Mensagem: 
  Caras e caros conselheiros,

Saduações. Solicito leitura e assinatura na ata da Reunião Ordinária 04-2021 ou pedidos de retificação, se for o caso.
O processo no qual a ata está disponível é o SEI 23070.020454/2021-10.

Att.,
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UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

  

CERTIDÃO DE ATA

CERTIFICO que o Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas do
Câmpus Goiás da Universidade Federal de Goiás, em Reunião Ordinária realizada no dia 29 de
abril de 2021 (Processo SEI 23070.020454/2021-10), aprovou o Parecer 17 (SEI 2014306) do
Processo 23070.042559/2019-05 referente ao pleito de revisão dos registros de faltas na
disciplina de Psicologia da Educação, de interesse do estudante Helmar Luz Godinho.

 

Goiás, 02 de maio de 2021.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Subchefe, em 02/05/2021, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Welson Barbosa Santos,
Professor do Magistério Superior, em 20/10/2021, às 17:16, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2040121 e o código CRC 4CDE9145.

Referência: Processo nº 23070.020454/2021-10 SEI nº 2040121
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