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CONVOCAÇÃO Nº 05/2021

Número do Processo no SEI: 23070.025924/2021-23

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS
HUMANAS – 05-2021.

 

            A CHEFIA DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS DO
CÂMPUS 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 27 de maio de 2021, quinta-feira, com início às 09h e término previsto para
10h e 30 min., na Plataforma Google Meet, no endereço eletrônico
<https://meet.google.com/obx-tyqs-ckd>, para tratar dos seguintes assuntos:

Informes:

1. Posse da nova Diretoria da UFG Câmpus Goiás.

 

Pautas:

 

1) Apreciação da Ata da Reunião Extraordinária UAECH 02/2021 – SEI 2059591;

2) Apreciação da proposta de “Terceira Edição do Projeto de Extensão Filosofia e Cidadania”, de
interesse da servidora docente Dra. Ana Gabriela Colantoni (SEI 2086614);

3) Homologação de ad referendum –  resultado final do Concurso Público para Professor
Substituto da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, da Universidade Federal
de Goiás, área de Física, promulgado no documento SEI 2032744.

4) Homologação de ad referendum –  Edital de oferta de vagas em disciplinas e/ou módulos
isolados nos cursos de graduação do Câmpus Goiás – Unidade Acadêmica De Ciências
Humanas (SEI 2086615);
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5) Homologação de ad referendum -  Projeto de pesquisa de interesse da servidora docente Dra.
Júlia Sebba Ramalho Morais – Unidade Acadêmica De Ciências Humanas (SEI 2086617);

6) Apreciação de proposta de criação de disciplina de Núcleo Livre – Introdução ao francês (64),
de interesse da servidora docente Ana Gabriela Colantoni (SEI 2086625);

8) Apreciação do Processo SEI 23070.014255/2021-64 – Progressão por Avaliação de
Desempenho, Parece 26 (SEI 2041364) CAD UAECH, de interesse do servidor docente Hélio
Simplício Rodrigues Monteiro;

9) Apreciação da disponibilidade da servidora docente Dra. Renata Maria Santos Arruda para a
suplência da Coordenação de Pesquisa da UAECH;

10) Apreciação da disponibilidade da servidora docente Dra. Ana Gabriela Colantoni para a
suplência da Coordenação de Extensão e Cultura da UAECH;

11) Apreciação do Processo SEI 23070.023749/2021-30 – Progressão por Avaliação de
Desempenho, relatórios SICAD 2016 (SEI 2073661) e 2017 (SEI 2073667), de interesse da
servidora docente Priscilla da Veiga Borges;

12) O que ocorrer.

12.1) Apreciação do Processo 23070.023201/2021-90 – Progressão por Avaliação de
Desempenho, RADOC 2019 (SEI 2087916) RADOC 2020 (SEI 2087921), de interesse do
servidor docente Dr. Eduardo Giavara;

12.2) Apreciação da recondução do servidor docente Carlos Antônio Pereira Júnior à
Coordenação de TCC da LEdoC;

12.3) Apreciação da recondução do servidor docente Paulo Fernando Ribeiro de Souza à
Coordenação do Tempo Comunidade da LEdoC;

12.4) Apreciação da indicação do servidor docente [?] à Vice coordenação de Estágio da LEdoC;

12.4) Apreciação de projeto de pesquisa – "Educação do Campo no município de Goiás: diálogos
e proposições em tempos de pandemia", de interesse da servidora docente Elisandra Carneiro
de Freitas Cardoso (SEI 2091573)

12.5) Definição de representante da UAECH no III Encontro Nacional de Educação Básica;

 

Goiás,12 de maio 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,
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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2086603 e o código CRC 55A48459.

Referência: Processo nº 23070.025924/2021-23 SEI nº 2086603
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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 - 05/2021 

 

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, 24 de maio de 2021

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 17/09/2021, às 17:18, 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 18:48, 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 16:21, 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 16:23, 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 Camila Marques Menezes,
Secretário Executivo, em 20/10/2021, às 18:00, 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 2086605 e o código CRC AACB3429.

Referência: Processo nº 23070.025924/2021-23 SEI nº 2086605
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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, 25 de fevereiro 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

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.

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 2086606 e o código CRC A70FB6A0.

Referência: Processo nº 23070.025924/2021-23 SEI nº 2086606
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA UAECH 05/2021/2021
- UAECH-RG

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2021 - UAECH-RG
Goiás, 27 de maio de 2021.
Quinta Reunião Ordinária do Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de
Ciências Humanas
Aos vinte e sete dias do mês de maio 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/bcb-eftb-rmi>, realizou-se a
quinta 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 SEI 23070.025924/2021-23). Estavam presentes na
reunião: Prof. Cícero Josinaldo da Silva Oliveira, Profa. Denise de Oliveira Alves, Profa.
Elisandra Carneiro de Freitas, Prof. Fábio Amorim de Matos Junior, Prof. Ricardo
Delgado de Carvalho, Profa. Danielle Silva Beltrão, Profa. Ana Gabriela Colantoni, Prof.
Hélio Simplicio Rodrigues Monteiro, Prof. Silvio Carlos Marinho Ribeiro, Prof. Welson
Barbosa Santos; Elbio de Brito Silva, representante dos estudantes do LEdoC; Janaina
Alves da Cruz, representante das TAE’s da UAECH e Camila Marques Menezes,
Secretária Executiva e Administrativa da UAECH. Justificaram ausência: Renata
(questões médicas)
 
Informes:
1) A; Posse da nova Diretoria da UFG Câmpus Goiás.
A. A Professora Denise inicia a reunião fazendo uma fala de agradecimento e
despedida da Chefia da UAECH para assumir a Vice-Direção do Câmpus Goiás. Ela
agradece, especialmente ao Prof. Cícero, que assume a Chefia. Ela convida os
membros do Colegiado para a posse no dia 07/06, às 14h. A docente  destaca que
estão assumindo no pior momento para a universidade pública, para o Brasil e para o
mundo. Professor Cícero disse agradece a Denise pela parceria e pela confiança.
 
Pautas:
1) A; Apreciação da Ata da Reunião Extraordinária UAECH 02/2021 – SEI
2059591;
A. APROVADO com uma abstenção. 
2) A; Apreciação da proposta de “Terceira Edição do Projeto de Extensão
Filosofia e Cidadania”, de interesse da servidora docente Dra. Ana Gabriela
Colantoni (SEI 2086614);
A. Profa. Ana fala que é uma projeto de avaliação das ações dos vereadores na
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Câmara. Na primeira edição, foram realizadas audições das sessões da Câmara e
avaliados os projetos do vereadores. Ela informa que escreveu um artigo com a
Geovana Lara, estudante do curso de Direito e membra do projeto Filosofia e
Cidadania, sobre os projetos relacionados às políticas públicas para as mulheres na
Cidade de Goiás. Não haverá audição das sessões das Câmara. Relaciona Filosofia e
Cidadania. A servidora Camila, que já foi membra do projeto, fala da importância de
aproximar a universidade ao poder executivo e legislativo de Goiás. Prof. Cícero
destaca que é muito importante ouvir sobre os trabalhos dos colegas, pois é uma
forma de dar visibilidade, reconhecimento e de convidar outros colegas para
integrarem às ações que estão sendo realizadas.
3) A; Homologação de ad referendum –  resultado final do Concurso
Público para Professor Substituto da Unidade Acadêmica Especial de
Ciências Humanas, da Universidade Federal de Goiás, área de Física,
promulgado no documento SEI 2032744;
A. HOMOLOGADO. Profa. Elisandra, membra da banca do concurso, informa que o
aprovado foi o Daniel Borges, estudante egresso do LEdoC. 
4)A; Homologação de ad referendum –  Edital de oferta de vagas em
disciplinas e/ou módulos isolados nos cursos de graduação do Câmpus
Goiás – Unidade Acadêmica De Ciências Humanas (SEI 2086615);
A. HOMOLOGADO.
5) A; Homologação de ad referendum -  Projeto de pesquisa de interesse
da servidora docente Dra. Júlia Sebba Ramalho Morais – Unidade Acadêmica
De Ciências Humanas (SEI 2086617);
A. HOMOLOGADO. 
6) A; Apreciação de proposta de criação de disciplina de Núcleo Livre –
Introdução ao francês (64), de interesse da servidora docente Ana
Gabriela Colantoni (SEI 2086625);
A. APROVADO.
8) A; Apreciação do Processo SEI 23070.014255/2021-64 – Progressão por
Avaliação de Desempenho, Parece 26 (SEI 2041364) CAD UAECH, de
interesse do servidor docente Hélio Simplício Rodrigues Monteiro;
A. APROVADO.
9) A; Apreciação da disponibilidade da servidora docente Dra. Renata Maria
Santos Arruda para a suplência da Coordenação de Pesquisa da UAECH;
A. APROVADO.
10) A; Apreciação da disponibilidade da servidora docente Dra. Ana
Gabriela Colantoni para a suplência da Coordenação de Extensão e Cultura
da UAECH;
A. APROVADO.
11) A; Apreciação do Processo SEI 23070.023749/2021-30 – Progressão
por Avaliação de Desempenho, relatórios SICAD 2016 (SEI 2073661) e
2017 (SEI 2073667), de interesse da servidora docente Priscilla da Veiga
Borges;
A. APROVADO.
12) O que ocorrer.
12.1) A; Apreciação do Processo 23070.023201/2021-90 – Progressão por
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Avaliação de Desempenho, RADOC 2019 (SEI 2087916) RADOC 2020 (SEI
2087921), de interesse do servidor docente Dr. Eduardo Giavara;
A. APROVADO.
12.2)  A; Apreciação da recondução do servidor docente Carlos Antônio
Pereira Júnior à Coordenação de TCC da LEdoC;
A. APROVADO.
12.3) A; Apreciação da recondução do servidor docente Paulo Fernando
Ribeiro de Souza à Coordenação do Tempo Comunidade da LEdoC;
A. APROVADO.
12.4) A; Apreciação da indicação do servidor docente [?] à Vice
coordenação de Estágio da LEdoC;
A. O ponto foi excluído dessa reunião.
12.4) A; Apreciação de projeto de pesquisa – "Educação do Campo no
município de Goiás: diálogos e proposições em tempos de pandemia", de
interesse da servidora docente Elisandra Carneiro de Freitas Cardoso (SEI
2091573)
A. APROVADO. Profa. Elisandra fala que o projeto nasce de um coletivo regional de
educação do campo e, a partir do FONEC, surgiu a demanda de fazer um diagnóstico
sobre o ensino remoto. Prof. Welson foi o relator do parecer. 
12.5) A; Definição de representante da UAECH no III Encontro Nacional de
Educação Básica;
A. Nenhum dos presentes se manifestou.
A reunião foi gravada com a autorização dos(as) conselheiros(as) e
encerrou às 10h35. 
 

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 17:29, 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 Danielle Silva Beltrão, Professora
do Magistério Superior, em 20/09/2021, às 18:48, 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 16:22, 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 09:03, 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 Camila Marques Menezes,
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Secretário Executivo, em 20/10/2021, às 18:00, 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 2086607 e o código CRC AA64C43B.

Referência: Processo nº 23070.025924/2021-23 SEI nº 2086607
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL GOIÁS 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS 

ANEXO DO EDITAL n° 01/2021 – OFERTA DE VAGAS EM DISCIPLINAS E/OU 

MÓDULOS ISOLADOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFG CÂMPUS GOIÁS – 

UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS HUMANAS. 

 

O Subchefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas da Universidade Federal 

de Goiás – Câmpus Goiás, usando de suas atribuições legais e estatutárias, torna público o Anexo 

para oferta de vagas em disciplinas e/ou módulos isolados nos cursos de graduação da Unidade 

Acadêmica De Ciências Humanas (UAECH) com prazos definidos no Edital Geral e no Item 2 deste 

anexo. 

 

1. OFERTAS DE DISCIPLINAS/MÓDULOS ISOLADOS 2021-1 - UAECH     

 

Curso de Filosofia 

 

Unidade Acadêmica / Curso DISCIPLINA CÓDIGO CARGA 
HORÁRIA 

HORÁRIO NÚMERO 
DE VAGAS 

UAECH Filosofia Contemporânea II CHU0023  
64 

Terça-feira 
19:00 às 

22:20 

 
05 

PRÉ-REQUISITO e CRITÉRIO DE SELEÇÃO:  
Ordem de Inscrição 

INSCRIÇÕES: 
 

 

 

 

Unidade Acadêmica / Curso DISCIPLINA CÓDIGO CARGA 
HORÁRIA 

HORÁRIO NÚMERO 
DE VAGAS 

UAECH Introdução ao Francês   
64 

Quinta-
feira 

19:00 às 
22:20 

 
05 

PRÉ-REQUISITO e CRITÉRIO DE SELEÇÃO: 
Ordem de Inscrição 

INSCRIÇÕES: 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL GOIÁS 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS 

 

Unidade Acadêmica / Curso DISCIPLINA CÓDIGO CARGA 
HORÁRIA 

HORÁRIO NÚMERO 
DE VAGAS 

UAECH Latim Jurídico  
CHU0118 

 
64 

Sexta-feira 
14:00 às 

17:30 

 
10 

PRÉ-REQUISITO e CRITÉRIO DE SELEÇÃO:  
Ordem de Inscrição 

INSCRIÇÕES: 
 

 
Unidade Acadêmica / Curso DISCIPLINA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
HORÁRIO NÚMERO 

DE VAGAS 

UAECH Prova no Direito Processual Civil  
CHU0195 

 
64 

Quinta-
feira 

14:00 às 
17:30 

 
10 

PRÉ-REQUISITO e CRITÉRIO DE SELEÇÃO:  
Ordem de Inscrição 

INSCRIÇÕES: 
 

 
Unidade Acadêmica / Curso DISCIPLINA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
HORÁRIO NÚMERO 

DE VAGAS 

UAECH Filosofia Antiga I  
CHU0020 

 
64 

Terça-feira 
19:00 às 

22:20 

 
05 

PRÉ-REQUISITO e CRITÉRIO DE SELEÇÃO:  
Ordem de Inscrição 

INSCRIÇÕES: 
 

 
 

2. CRONOGRAMA DISCIPLINAS/MÓDULOS ISOLADOS 2021-1 - UAECH     

     17/05 a  
21/05 e 25/05/2021 

Período para realização de solicitações de vagas nas Unidades Acadêmicas e 

Coordenações de Curso. 

31/05/2021 
Publicação do resultado preliminar dos candidatos selecionados para cursar 

disciplinas e/ou módulos isolados no endereço eletrônico da Regional Goiás. 

 01 e 02/06/2021 
Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar dos can-

didatos selecionados para cursar disciplinas e/ou módulos isolados no ende-

reço eletrônico da Regional Goiás. 

  07/06/2021 
Publicação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado prelimi-

nar dos candidatos selecionados para cursar disciplinas e/ou módulos isola-

dos. 
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Publicação de resultado final dos candidatos selecionados para cursar discipli-

nas e/ou módulos isolados no endereço eletrônico da Regional Goiás. 

 11 a 21/06/2021 

Período para as Unidades Acadêmicas e/ou Coordenações de Curso encami-

nharem ao CGA, via (SEI), o processo com os nomes dos candidatos com as 

solicitações deferidas, indicando as disciplinas e/ou módulos isolados, código 

e turma a serem registradas no SIGAA, acompanhado dos respectivos requeri-

mentos de solicitação de cada candidato aprovado e a fotocópia do docu-

mento de identificação. 

 05 a 09/07/2021 

Período para os candidatos com parecer de deferimento de disciplinas e/ou 

módulos isolados, confirmarem, via e-mail ao CGA/Goiás (exceto sábado e 

domingo), que desejam serem inscritos nas referidas disciplinas e/ou módu-

los isolados. 

 

 

Goiás, 07 de maio de 2021. 

 
 
 

Subchefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas 
Prof. Dr. Cícero Josinaldo da Silva Oliveira 

Matrícula SIAPE: 2621638 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas

 
PARECER Nº 27/2021/UAECH-RG/RG
PROCESSO Nº 23070.025924/2021-23
INTERESSADO: JULIA SEBBA RAMALHO MORAIS

PARECER DE PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO: Subjetividade no idealismo alemão

 

COORDENADOR DA PESQUISA: Profª. Dra. Júlia Sebba Ramalho Morais

 

Tendo recebido, no dia 21 do mês de maio 2021, a tarefa do Colegiado da UAECH de analisar e
dar o devido parecer a este Projeto, procedemos.

O Projeto proposto se insere na linha de pesquisa sobre a subjetividade em Hegel e, mais
especificamente, sobre o modo como um estudo atento do conceito de sujeito em Hegel permite
localizar a reflexão do filósofo sobre o tema no domínio do assim chamado idealismo alemão,
tendo como contraponto as reflexões sobre o mesmo conceito feitas principalmente por Kant e
Fichte. Além disso, o projeto considera as reflexões pré-kantianas como objeto de reflexão de
Hegel, o que permite situá-la de modo mais preciso.  

A proponente ressalta a importância de elaborar uma reconstrução teórica e de viés interpretativo
da linha de debate sobre a subjetividade que atravessa a obra de Kant, de Fichte e de Hegel, com
o objetivo de marcar as continuidades e as influências, bem como as rupturas, as suspensões e
as transmutações. Sendo assim, será o caso de examinar em que medida o conceito hegeliano
de subjetividade como auto-pensamento, como uma estrutura orgânica de pura atividade, é
elaborado nessa linha de debate que perpassa o idealismo alemão, rompendo com ela,
prolongando-a e transmutando-a.    

Além de o projeto estar de acordo com o campo de atuação profissional do docente nesta IFES,
Campus e Curso de Filosofia, ele representa uma oportunidade singular para os discentes se
adentrarem na obra de Hegel e conhecerem o que há de inédito nas pesquisas realizadas sobre o
filósofo nos âmbitos nacionais e internacionais.

 

Parecer:

 

I – Somos pelo deferimento do Projeto de Pesquisa Subjetividade no idealismo alemão, que
submetemos ao juízo do Colegiado da UAECH para deliberação e posterior sanção.
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Sem mais.

 

Goiás, 23 de maio de 2021.

 

 

Prof. Dr. Pedro Jonas de Almeida
Curso de Filosofia UFG/CAMPUS GOIÁS

 

Documento assinado eletronicamente por Pedro Jonas De Almeida,
Professor do Magistério Superior, em 24/05/2021, às 19:26, 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 26/05/2021, às 15:31, 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 2086617 e o código CRC C4D2F230.

Referência: Processo nº 23070.025924/2021-23 SEI nº 2086617
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2021/1 
 

 

 
FORMULÁRIO DE CADASTRO DE COMPONENTE CURRICULAR DO NÚCLEO LIVRE  

 

NOME DA UNIDADE ACADÊMICA OU UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DO COMPONENTE CURRICULAR:  

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR (disciplina ou módulo): 

Introdução ao Francês 

EMENTA: Introdução principalmente à habilidade de leitura em francês. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Dicionário Bescherelle: La conjugaison pour tous. Paris: Hatier, 1997. 

Gramática Bescherelle: l’essentiel. Lesot, Adeline. Paris: Hatier, 2013.  

Sartre, Jean-Paul. Esquisse d’une théorie des émotions. Paris: Hermann, 1995. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Dicionário Larouse francês/português – português/francês: mini. Coordenação editorial José A. Gálvez. São 
Paulo: Larousse do Brasil, 2008. 

Gramática Maîtriser la Grammaire française.  Anne Struve-Debeaux. Paris: Belin, 2010. 

Dicionário Michaelis francês-português português-francês. Jelssa Ciardi Avolio, Mára Lucia Faury. São 
Paulo: Melhoramentos, 2009. 

Dicionário Berlitz portuguais français francês português. Londres: Berlitz, 1998. 

CH teórica do componente: 54 CH prática do componente: 10 CH total: 64 

 
 

Data: ______/______/________ 

 
 
Assinatura e carimbo do(a) Diretor(a) da Unidade  
Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

• Este formulário deverá estar devidamente preenchido e acompanhado da certidão de aprovação do Conselho 
Diretor da respectiva unidade acadêmica ou unidade acadêmica especial, conforme Art. 12, §3º, do RGCG.  
• O componente de NL deve ter carga horária total múltipla de 16h, conforme RGCG. 
• Fica vedada a inclusão de pré-requisitos em NL, salvo se a unidade atender a demanda mínima de oferta de vagas 
em NL, prevista no artigo 49, §§1º e 2º, do RGCG. 

Proposta de disciplina de Núcleo Livre (2086625)         SEI 23070.025924/2021-23 / pg. 18



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

DESPACHO

O Subchefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas do Câmpus Goiás da
Universidade Federal de Goiás, usando de suas atribuições legais e estatutárias, RESOLVE:

 

Aprovar Ad Referendum o Projeto de Pesquisa "Subjetividade no idealismo alemão" (SEI
2086617), de interesse da servidora docente Dra. Júlia Sebba Ramalho Morais (SIAPE
1843272), de conformidade como o Parecer 27 (SEI 2086617).

 

Goiás, 24 de maio de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Subchefe, em 24/05/2021, às 13:35, 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 17:18, 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 2087107 e o código CRC 190B3C7B.

Referência: Processo nº 23070.025924/2021-23 SEI nº 2087107
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E-mail - 2087130

Data de Envio: 
  24/05/2021 13:38:29

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

Para:
    Julia Filosofia <juliasebba@ufg.br>
    chefia.uaech@ufg.br

Assunto: 
  Despacho - projeto de pesquisa

Mensagem: 
  Prezada Profa. Júlia,

Saudações. Segue o despacho referente ao seu Projeto de Pesquisa. Aproveitamos a oportunidade para lhe desejar
um excelente trabalho!

Att.,

Anexos:
    Despacho_2087107.html
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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO  

 

 

Título do Projeto de Pesquisa 

 

Educação do Campo no município de Goiás: diálogos e proposições em tempos de 
pandemia 

 

Palavras-Chaves: Educação do Campo; Formação de professores, Escola do campo, 

Famílias no campo; Ensino Remoto Emergencial. 

 

Proponentes: Profa. Elisandra Carneiro de Freitas Cardoso (coordenadora) 

  Profa. Alessandra Gomes de Castro (vice-coordenadora) 

  Profa. Dorcelina Militão (equipe SME) 

 

Resumo 

 

Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, pertencente à Província de Hubei, 

localizada na China, foi constatado o surgimento de um novo tipo de coronavírus: Sars-

Cov-2. Posteriormente, esse vírus espalhou-se para a Europa e o mundo todo causando 

milhares de mortes. Frente ao seu avanço e disseminação, no final de janeiro de 2020, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de “emergência de saúde pública 

de importância internacional”. E, em março, a OMS decretou estado de pandemia mundial 

devido o surto da Covid-19, isto é, o nome dado a doença respiratória causada pelo novo 

coronavírus. Para conter a transmissão comunitária e a disseminação da Covid-19. Para 

combater a transmissão do vírus e o contágio da doença entre os seres humanos, foram 

indicadas e adotadas uma série de medidas, como por exemplo, o isolamento social, 

lockdown e o ensino remoto emergencial. Neste cenário, parte de um coletivo formado 

por professores da Educação Básica, gestores municipais, discentes da Licenciatura em 

Educação do Campo e professores formadores da UFG/Campus Goiás pretende com este 

projeto de pesquisa compreender o recorte do cenário da Educação do Campo no 
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município de Goiás com vistas a contribuir com diagnóstico coletivo da região Centro-

Oeste.  

 

 

Introdução/Justificativa 

Este projeto de pesquisa é resultado das discussões realizadas entre professores, 

pesquisadores, estudantes universitários, movimentos sociais e sindicais e populares do 

campo e apoiadores. Estes sujeitos atuam na Educação do Campo na região Centro-Oeste, 

em escolas do campo, nas universidades (licenciaturas e outros cursos), nos Institutos 

Federais e entidades sociais vinculadas aos camponeses.  

Esse coletivo buscando o fortalecimento regional da Educação do Campo realizou 

em 2019 o I Encontro Regional da Educação do Campo do Centro-Oeste (I ERECCO). 

Desse Encontro resultou a construção de espaços de diálogo não só na Educação, mas em 

outras áreas estratégicas do trabalho da educação no e com o campo, como a agroecologia 

e práticas formativas voltadas para questões socioculturais, diversidades e tecnologias 

sociais para o campo.  

Em 2020, a crise sanitária global provocada pelo COVID-19 trouxe muitos 

desafios: distanciamento social, ensino remoto, uso de novas tecnologias e acesso à 

internet para manter a comunicação em tempos pandêmicos.  

Nesse novo cenário, realizou-se o II ERECCO em formato remoto, mobilizando 

o coletivo regional do Centro-Oeste. Do II Encontro resultaram questionamentos sobre a 

realidade trazida pela pandemia e seus efeitos sobre a Educação do Campo. Apesar dos 

efeitos incertos da pandemia, ainda em 2020, o coletivo da Educação do Campo do 

Centro-Oeste entendeu que seria necessário um estudo a respeito de seus reflexos na 

Educação do Campo no Centro-Oeste. Neste sentido, parte deste coletivo formado por 

professores da Educação Básica, gestores municipais, discentes da Licenciatura em 

Educação do Campo e professores formadores da UFG/Campus Goiás pretende com este 

projeto de pesquisa compreender o recorte do cenário da Educação do Campo no 
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município de Goiás com vistas a contribuir com diagnóstico coletivo da região Centro-

Oeste.  

A forma como está sendo atingida pela crise sanitária global do COVID-19 e as 

mudanças que o novo cenário provocaram na Educação do Campo, desde o nível básico 

até a formação superior, incluindo práticas educativas, bem como a vida de estudantes do 

campo em suas comunidades, se fizeram presentes nas inquietações apresentadas no 

coletivo. 

Foi com esse intuito de investigar a relação entre pandemia e Educação do campo 

na região Centro-Oeste que nasceu essa proposta de pesquisa, entendendo que identificar, 

diagnosticar e analisar esse momento de crise e seus efeitos poderá sinalizar para o 

fortalecimento do projeto da Educação do Campo. O ano de 2021, segundo ano da 

pandemia causada pelo COVID-19, reforçou a necessidade deste estudo abrangendo os 

impactos na vida dos sujeitos do campo.  

Esse novo cenário pandêmico que atingiu a Educação do Campo em suas 

diferentes frentes formativas e de atuação, gerou os seguintes questionamentos que este 

projeto pretende pesquisar: Quais são os impactos da pandemia na Educação do Campo 

na Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Goiás-Campus 

Goiás? Como as dimensões, humanas, pedagógicas, políticas, sociais, culturais e 

territoriais permearam a Educação do Campo durante a pandemia do COVID-19 no 

município de Goiás? Como as escolas do campo vinculadas à Secretária de Educação 

Municipal e Estadual no município de Goiás se organizaram para o desenvolvimento do 

ERE durante a pandemia? Quais experiências pedagógicas foram realizadas nas escolas 

do campo do município para fazer frente ao novo contexto de pandemia? Como a 

Licenciatura em Educação do Campo foi atingida em suas práticas pedagógicas pela 

pandemia? Quais dificuldades foram enfrentadas pelas escolas do campo? Quais foram 

as estratégias das Licenciaturas em Educação do Campo/UFG – Campus Goiás para o 

desenvolvimento do ensino remoto emergencial? Houveram efeitos da pandemia gerando 

o fechamento de escolas do campo? Frente ao contexto da pandemia quais são as 

alternativas/proposituras construídas pela Educação do Campo no município de Goiás? 
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Esses questionamentos de pesquisa de abrangência municipal pretendem, após 

serem investigados, compreendidos e analisados, apontar elementos para o fortalecimento 

político da Educação do Campo no município e na região Centro-Oeste enquanto política 

pública e projeto de educação, voltado para os sujeitos que vivem no campo. Ao propor 

essa pesquisa, o coletivo compartilha a ideia de que o projeto de educação, construído por 

meio da política pública da Educação do Campo, para romper com a exclusão histórica 

dos camponeses brasileiros, não pode ser enfraquecido pela crise global provocada pela 

pandemia do COVID-19.  

Os cenários da pesquisa se voltam para as escolas do campo e para a formação de 

professores na Licenciatura em Educação do Campo da UFG/Campus Goiás com 

experiências e práticas pedagógicas, com o ensino remoto, a vida em comunidades dos 

estudantes da escola básica ou superior, com as articulações com a agroecologia e outros 

conhecimentos no campo, como o cuidado com filhos e a família e a relação com os 

estudos, com a alternância, a ciranda infantil, a saúde mental, entre outros cenários. 

 

Problematização/Fundamentação Teórica 

 

A Educação do Campo nasce da luta coletiva dos sujeitos do campo para garantir 

escolas nas suas comunidades. O Movimento da Educação do Campo foi acumulando 

forças em sua trajetória e fortaleceu a proposição de políticas públicas de Educação do e 

no Campo. O direito à escola se ampliou para a luta por uma educação para os povos do 

campo que contemplasse os saberes e fazeres próprios desses sujeitos.  

O projeto de Educação do Campo, defendido pelos movimentos sociais e debatido 

nos territórios camponeses, parte de um projeto popular de desenvolvimento do campo e 

de país que garanta a existência de uma escola cuja função social é a de sistematizar os 

conhecimentos historicamente produzidos e promover a formação de uma consciência 

crítica sobre o contexto social para transformação da realidade. A educação se dá como 

prática política de formação das populações do campo inserida nas lutas por políticas 

públicas que garantam uma vida digna e autonomia de seus próprios modos de vida. 
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A Educação do Campo deve ser capaz de estabelecer vínculos orgânicos com as 

lutas da classe trabalhadora, formando sua base material para uma educação libertadora. 

A educação, nesse sentido, poderá cumprir sua função social, se entre outras coisas, 

estiver comprometida com a historicidade do mundo atual, promovendo a formação dos 

professores, capacitando-os a “identificar os componentes educativos nela albergados. A 

partir desse requisito estarão qualificados a trabalhar com os educandos os problemas 

postos pela prática social” (SAVIANI, 2016, p. 24). Portanto, a Educação do Campo deve 

ter clara a condição histórica de seus sujeitos. 

Trata-se, portanto, de uma educação emancipatória que compreende o papel da 

terra na vida humana, que possibilita aos/às estudantes se reconhecerem na história da 

humanidade podendo atuar no seu contexto social como protagonistas, não mais 

aceitando a condição de marginalizados que lhe possam impor.   

No contexto da pandemia de COVID 19, esse aprendizado, que possibilita 

reconhecimento da identidade camponesa, pode estar sendo comprometido, uma vez que 

estes sujeitos não estão conseguindo realizar suas práticas pedagógicas diretamente na 

realidade, pois estão limitados pelas regras de proteção e isolamento social. 

Mesmo que aparentemente estejam à frente da mesma luta, que é a luta pelo acesso 

à educação, em tempos de pandemia, estudantes e professores do campo e da cidade, 

enfrentam condições adversas, sem acesso à internet e aos recursos tecnológicos 

necessários para a garantia da realização do próprio ensino remoto, que em si, afasta da 

convivência escolar toda a população, trazendo diversos desafios para a realidade 

educativa atual.  

Nesse sentido, faz-se importante compreender que a educação vive nuances 

diferentes no enfrentamento da pandemia e que, notoriamente, a Educação do Campo se 

vê desfavorecida no acesso de ferramentas de ensino remoto que abarca os sujeitos 

assentados e acampados, pequenos proprietários de terra, quilombolas, indígenas, 

posseiros, ribeirinhos, agricultores familiares e outros sujeitos que vivem na terra e da 

terra, que por vezes não foram incluídos no mundo digital, até mesmo em seus recursos 

mais elementares.  
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Este projeto compromete-se em investigar o reflexo da pandemia no processo 

educacional dos sujeitos do campo, tendo em vista a identificação dos recursos utilizados 

(humanos, pedagógicos, tecnológicos, entre outros) para garantir o direito à educação 

dessa população, para que não seja colocada, ainda mais, à margem dos direitos sociais 

básicos.  

Nesse sentido, a pesquisa buscará levantar e sistematizar dados que sejam capazes 

de apresentar um panorama das estratégias realizadas nos diferentes contextos educativos 

do município de Goiás como forma de enfrentamento da pandemia. Espera-se dar voz a 

professores, estudantes, família, comunidade e gestores envolvidos nas ações 

desenvolvidas, apresentando as especificidades orgânicas do território. 

A pandemia de COVID-19 trouxe, para a educação em geral, e especificamente 

para a Educação do Campo, o desafio da criação de novas práticas pedagógicas a fim de 

realizar o processo de ensino e aprendizagem pela via remota, com a preocupação e o 

cuidado de respeitar os princípios de Educação do Campo, que devem permanecer como 

centro do debate pedagógico deste projeto. 

      

 

- Escola do campo 

A escola é o objeto central das lutas e reflexões pedagógicas da Educação do 

Campo. Foi a partir da escola do campo e de uma formação que pudesse atender aos 

trabalhadores do campo nas suas especificidades que surgiu esse debate,(CALDART, 

MOLINA E SÁ, 2012). Nas escolas do campo a luta pela Educação do Campo se fortalece 

enquanto proposta política, construída coletivamente pelos camponeses como elemento 

essencial da formação humana, que nas palavras de Caldart “não é para nem apenas com, 

mas sim, dos camponeses, expressão legítima de uma pedagogia do oprimido.” 

(CALDART, 2004). 

  

A concepção de escola do campo nasce e se desenvolve no bojo 
do movimento da EDUCAÇÃO DO CAMPO, a partir das 
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experiências de formação humana desenvolvida no contexto de 
luta dos movimentos sociais camponeses por terra e educação. 
Trata-se, portanto, de uma concepção que emerge das 
contradições da luta social e das práticas de educação dos 
trabalhadores do e no campo (MOLINA; SÁ, 2012, p. 324, grifos 
das autoras). 
  

Desta forma, o acesso à escola é parte da luta pela garantia de escolarização para 

os sujeitos do campo que se manifesta, concretamente, na luta de classes no campo 

brasileiro (MOLINA; SÁ, 2012). Portanto, sua materialidade é tão fundamental para a 

Educação do Campo, quanto o compromisso da classe trabalhadora do campo com uma 

perspectiva contra-hegemônica.  

Nessa perspectiva, a formação e a construção de uma pedagogia da luta são 

fundamentais no fortalecimento da Educação do Campo e, à medida que o movimento 

criou experiências pedagógicas resultantes dessa luta e forjou marcos regulatórios de 

resistência, reforçou sua condição estratégica no movimento da Educação do Campo.  

Ainda assim, muitas escolas do campo foram fechadas, levando às ações do 

movimento pela Educação do Campo, reforçarem a luta contra o fechamento das escolas. 

Em 2011, a campanha “Fechar escola é crime”, promovida pelo MST, reforçou a 

importância da discussão coletiva em torno do papel das escolas do campo, levando à 

formulações normativas, no ano de 2015, fomentadas pela luta dos movimentos sociais e 

do Fórum Nacional de Educação do Campo (FONEC), como destaca Guedes (2020). O 

movimento de resistência contra o fechamento de escolas no campo é permanente. 

De acordo com o Censo Escolar 2020, publicado em março de 2021, a região 

Centro-Oeste possui um total de 1.574 escolas rurais da educação básica, sendo 15 

federais, 417 estaduais, 1.121 municipais e 21 privadas. No quadro a seguir é possível 

observar como estão divididas por estados. 

Quadro 1: Presença das escolas do campo na região Centro Oeste 
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Número de Estabelecimentos da Educação Básica, por Localização e Dependência 

Administrativa, segundo a Região Geográfica, a Unidade da Federação e o Município – 

2020 

Número de Estabelecimentos da Educação Básica  

Localização e Dependência Administrativa 

RURAL 

REGIÃO  UF Total Federal Estadual Municipa

l 

Privada 

 Brasil              

54.403  

              

94  

         

5.252  

       48.407              

650  

 Centro-

Oeste   

             

1.574  

              

15  

            

417  

         1.121                

21  

 Centro-

Oeste   

 Mato Grosso do Sul              

243  

                

2  

              

55  

            181                  

5  

 Centro-

Oeste   

 Mato Grosso              

759  

                

5  

            

215  

            536                  

3  

 Centro-

Oeste   

 Goiás              

489  

                

6  

              

69  

            404                

10  

 Centro-

Oeste   

 Distrito Federal                

83  

                

2  

              

78  

               -                    

3  
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2019 – escolas rurais 

  

REGIÃO UF 

Total Federal Estadual Municipal Privada 

 Brasil    

                        
55.345 

93 5.333    
 49.
267 

                   
652 

 Centro-Oeste    1.586 15          423 

     
 1.1
28 

                         
 20 

 Centro-Oeste   Mato Grosso do Sul  

                         
 23
9              2 

           
55          177 

                         
 5 

 Centro-Oeste   Mato Grosso  

                         
 77
0              5          218          544 

                         
 3 

 Centro-Oeste   Goiás  

                       
                
492              6            70          407 

                         
 9 

 Centro-Oeste   Distrito Federal  
                         
85              2            80             -   

                   
              
3 

Fonte: INEP (2020)  

Ao compararmos com os dados do censo de 2019 (INEP, 2020), publicado em 

janeiro de 2020, observamos que em plena pandemia foram fechadas um total de 942 

escolas nas áreas rurais. Deste montante, 11 foram no estado de Mato Grosso, 3 em Goiás 

e 2 no Distrito Federal. O estado de Mato Grosso do Sul foi o único estado da região 

Centro-Oeste que abriu 4 escolas no campo. É importante lembrar que nesse estado existe 
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o projeto “Agrinho”, uma parceria entre o Governo do Estado e o SENAR, entidade ligada 

à Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).  

Pereira (2014, p.14) informa que programas educativos, como o Agrinho, 

insertam “a perspectiva empresarial na educação pública através das diretrizes da 

Responsabilidade Social implementadas por meio das propostas da sustentabilidade, 

empreendedorismo e cidadania”. A autora destaca também que,  

 

[...] Identificamos uma gama de ações estrategicamente pensadas 
que interferem no andamento pedagógico das escolas, 
principalmente através da formação de professores com materiais 
que direcionam, de forma velada, para a assunção, por parte dos 
educadores das escolas públicas, da ideologia do capital privado. 
Essa intervenção cria no ideário dos profissionais da educação 
conceitos que reafirmam a concepção da educação empresarial 
que implica o enfraquecimento da perspectiva de uma educação 
pública coerente com os interesses de uma formação humana e 
crítica que possibilite a atuação do sujeito produtivo socialmente 
e ativo politicamente. (PEREIRA, 2014. p.15). 

. 

Os dados sobre fechamento e abertura de escolas no campo, em meio à pandemia, 

reforçam a importância da presente pesquisa para compreender as dimensões humanas, 

pedagógicas, políticas, sociais e territoriais que permeiam a Educação do Campo no 

município de Goiás. Molina e Sá (2012) destacam os marcos que reconheceram o papel 

estratégico das escolas do campo desde o fortalecimento do movimento da Educação do 

Campo e para o fortalecimento de um novo modelo de desenvolvimento construído no 

campo com os camponeses.  

 
- A Licenciatura em Educação do Campo  

 

A institucionalização da Educação do Campo pode ser entendida a partir do 

surgimento dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo, com a formação de 

professores para atuarem no campo. O processo de institucionalização reflete a 

diversidade que passa a agregar a luta dos movimentos de luta pela terra, estabelecendo 
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novas relações que superaram as estabelecidas dentro dos movimentos sociais de luta pela 

terra e os demais sujeitos que agregaram à luta.  

Dentro dessa diversidade, o fortalecimento e ampliação do debate científico 

acerca da formação de professores, da agroecologia, das tecnologias sociais e das 

soluções práticas para o desenvolvimento da Educação do Campo têm oferecido aos 

territórios de atuação do projeto, consonância com o projeto de Educação do Campo e 

com o paradigma de formação integral do sujeito do campo, uma vez que o conceito de 

desenvolvimento proposto é multidisciplinar.  

No ano de 2021 se encontram ativos 42 cursos, sendo cinco deles na Região 

Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste todas as instituições optaram por fazer oferta de 

aulas remotas durante o momento de pandemia. Essa realidade também é a de outros 

cursos e outras regiões do Brasil que vêm ofertando algum tipo de disciplina aos alunos. 

Na Região Centro-Oeste as instituições buscaram realizar ofertas que causassem o menor 

prejuízo aos alunos que não tivessem condições de acessar as aulas online, tendo em vista 

a especificidade dos alunos em formação, que por vezes moram em localidades sem 

acesso à internet.  

Apesar de que os movimentos sociais conquistaram o direito à educação do campo 

e à formação docente em nível superior condizente à essa realidade, muito do que se 

avançou em garantia de direitos para o homem e a mulher do campo se vê em risco no 

momento de Pandemia que o mundo enfrenta desde o ano de 2020. A formação desses 

educadores nas universidades e de estudantes na Educação Básica têm sido prejudicadas, 

tendo em vista as inúmeras dificuldades de acesso às tecnologias digitais das populações 

do campo, utilizadas pelas instituições de ensino.   

Mesmo as universidades da região Centro-Oeste terem dado subsídios para 

aquisição ou empréstimo de equipamentos tecnológicos e conexão aos estudantes, esses 

recursos por vezes são limitados. 

Realizar a Alternância é um dos maiores desafios, tendo em vista que a 

organização dos cursos em Regime de Alternância parte da compreensão de que a 

interação entre os tempos educativos (Tempo Universidade e Tempo Comunidade), 
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tornaria a formação integrada e poderia manter o vínculo dos estudantes do campo com 

suas comunidades ao mesmo tempo em que estivessem vinculados à universidade. Dessa 

forma, com o acompanhamento dos professores e demais sujeitos envolvidos no processo 

formativo, seria possível manter o aspecto educativo dos dois tempos. 

Diante de tamanho desafio, a região Centro-Oeste se uniu para dialogar sobre suas 

realidades e pensar nas possibilidades que se apresentavam diante de tantos 

enfrentamentos. O II Encontro Regional da Educação do Campo do Centro-Oeste (II 

ERECCO) problematizou dificuldades e resistências da Educação do Campo, dos cursos 

de Licenciatura em Educação do Campo e escolas do campo e outras experiências de 

educação e trabalho que alcançam a população do campo em âmbito regional, desprovida 

de atenção diferenciada para o enfrentamento social da pandemia. As inquietações foram 

muitas e o sentido desta pesquisa vai ao encontro de compreender analiticamente esse 

momento sobre o campo.  

O impacto da pandemia na Educação do Campo trouxe a necessidade de 

implementar novas práticas, novas perspectivas e novas relações com as premissas e a 

essência da Educação do Campo. A partir da ampliação do debate durante as reuniões do 

grupo, foi possível refletir sobre os impactos e os desafios vivenciados nesse momento, 

demandando dos cursos, educadores, estudantes e movimentos uma nova forma de pensar 

os processos educativos e de se relacionar com o ensino remoto. Dentre os desafios, o 

grupo refletiu acerca dos impactos na formação e da continuidade de um debate orgânico 

da Educação do Campo numa perspectiva emancipatória. 

 

 

Objetivos 

Geral:  

 

Compreender os reflexos da pandemia nas dimensões pedagógica, política, 
socioambiental, agroecológica, culturais e humanas, nos territórios onde acontece a 
Educação do Campo no município de Goiás. 
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Específicos: 

- Identificar as práticas e as estratégias de ensino-aprendizagem implementadas na 

Educação do Campo do município (na educação básica e no ensino superior), no contexto 

da pandemia por Covid-19, levando em conta os avanços e os aprendizados na trajetória 

e os impactos e desafios a serem enfrentados;   

- Proceder a uma análise das Escolas do Campo do município para mapear dificuldades, 

desafios, potencialidades, alternativas e avanços, com vistas à construção de estratégias 

que articulem organizações, instituições e instâncias da Educação do Campo, em âmbito 

local e regional; 

- Elaborar estratégias e ações que efetivem as políticas de Educação do Campo no 

município de Goiás; 

- Fortalecer a luta por Educação e Escola Pública no campo, em todos os níveis e 

modalidades de ensino (infantil, EJA, profissional, no nível técnico e superior) no 

município de Goiás e na região Centro Oeste, articulada às lutas nacionais. 

 

Metodologia 

 

O presente projeto de pesquisa se propõe a ser uma análise de vários elementos 

presentes na realidade do município de Goiás que dizem respeito às consequências da 

pandemia, abordando as dimensões humanas e pedagógicas dentro dos contextos 

territoriais e políticos por onde caminha a Educação do Campo. 

Em um esforço de erguer, a partir de um diálogo interno no âmbito municipal, 

um conhecimento articulado por esses fundamentos, pretendemos contribuir para o 

entendimento dos impactos da pandemia na vida das comunidades, dos estudantes e das 

famílias do campo.   

Trabalharemos, portanto, sob os lineamentos dos fundamentos da Educação do 

Campo, que sabemos, são resultado de décadas de estudos e pesquisas muito diversas. 

Tais fundamentos nos servem de orientação geral, porque partem de uma visão de mundo 
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que se revela na história e na luta dos povos do Campo, dando forma e conteúdo para o 

estudo da realidade por meio da criação científica. Conforme Caldart (2009), para 

interpretar a realidade a Educação do Campo tem se orientado  

por dois pressupostos teóricos bem antigos, do nosso velho camarada 
Marx: o primeiro é o de buscar compreender o ‘movimento’ e os 
‘aspectos contraditórios’ do real, muito mais do que afirmar e repetir 
obstinadamente princípios abstratos (Lefebvre, 1981) [...] e o segundo 
é o da crítica como perspectiva metodológica ou como guia da 
interpretação teórica. Crítica aqui não no sentido simplificado de 
denúncia de uma determinada situação, mas sim de leitura rigorosa do 
atual estado de coisas, ou do movimento real de sua transformação 
(CALDART, 2009, p. 37). 

 

Assim, apontamos estes como os principais fundamentos do método que 

unificarão todas as pesquisas realizadas no âmbito deste projeto. Segundo Caldart (2009) 

discutir Educação do Campo hoje, buscando ser fiel aos seus objetivos de origem, nos 

exige um olhar de totalidade, em perspectiva, com uma preocupação metodológica, sobre 

como interpretá-la, combinada a uma preocupação política, de balanço do percurso e de 

compreensão das tendências de futuro para poder atuar sobre elas. Para a autora é 

necessário reafirmar que o destino dos povos do campo está 

 

profundamente ligado ao destino do trabalho no campo e, 
consequentemente, ao destino das lutas sociais dos trabalhadores e da 
solução dos embates de projetos que constituem a dinâmica atual do 
campo brasileiro, da sociedade brasileira, do mundo sob a égide do 
capitalismo em que vivemos. E ainda que ‘muitos não queiram’, esta 
realidade exige posição (teórica sim, mas sobretudo prática, política) de 
todos os que hoje afirmam trabalhar em nome da Educação do campo 
(CALDART, 2009, p. 37). 

 

Diante da situação de pandemia de COVID 19 em que o Brasil está imerso, o 

trabalho de campo dar-se-á preferencialmente pela via remota, com utilização de 

ferramentas virtuais que constituirão um dos principais instrumentos, enquanto 

perdurarem as orientações sanitárias para o combate ao COVID 19.  
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Os documentos constituirão fonte de produção dos dados.  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. Entre os documentos a serem pesquisados encontram-se os Projetos 

Pedagógicos do Curso (PPC) de Licenciatura em Educação do Campo,, Projetos Políticos 

Pedagógicos das escolas, materiais didático pedagógicos produzidos no âmbito do ERE, 

documentos elaborados pela Universidade Federal de Goiás e pelas secretárias de ensino 

que regulamentem o ERE, medidas adotadas pela secretaria municipal, estadual e federal 

no enfrentamento da pandemia a análises institucionais da situação, publicadas na mídia 

e em diários oficiais.  

Para o tratamento dos dados obtidos, serão utilizados procedimentos da técnica 

da análise de conteúdo. De acordo com a proposta de Bardin (2010, p. 44), esta constitui-

se em: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. [...] Esta 
abordagem tem por finalidade efetuar deduções lógicas e justificadas, 
referentes à origem das mensagens tomadas e consideração. 

 

Desta forma, a análise documental orienta a fase de análise do corpus 

documental da pesquisa, que procurará inferir conhecimentos relativos às dimensões 

humanas e pedagógicas nos contextos territoriais e políticos por onde caminha a 

Educação do Campo no município de Goiás, no período da pandemia de COVID 19 

(2020-2021). 

 

Resultados Esperados 
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Espera-se que as ações realizadas pela pesquisa no município de Goiás sirvam 

como um importante banco de dados sobre a realidade do enfrentamento dos problemas 

educacionais ampliados durante a pandemia. Até o momento acredita-se que não se tem 

um levantamento com a compilação de dados específicos sobre o andamento dos 

processos educativos e próprios das Educação do campo durante a pandemia.  Tal 

levantamento conjuntamente com a articulação regional para análise desses dados, servirá 

de importante registro que dará aporte às possibilidades de enfrentamento e organização 

da Educação do campo no município e na Região Centro-Oeste.  

 

Colaborações e parcerias estabelecidas 

Para o desenvolvimento do estudo foram estabelecidas parcerias entre a 

Universidade Federal de Goiás, curso de Licenciatura da Educação do Campo – 

LedoC/Campus Goiás e a Secretaria Municipal de Educação de Goiás. Ademais, os 

pesquisadores vinculados a este projeto de pesquisa fazem parte de um coletivo regional 

de Educação do Campo da Região Centro-Oeste em que temos representação das 

Universidades Federais da Região Centro-Oeste, a saber: curso de Licenciatura da 

Educação do Campo – LedoC da Universidade de Brasília; Universidade Federal de 

Catalão, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Universidade Federal da Grandes 

Dourados e o Instituto Federal de Brasília (campus Planaltina), Secretaria de Educação 

do Distrito Federal (SEDF/EAPE/Educação do Campo), CONTAG, MST, entre outros 

sujeitos.  

 

Cronograma de Execução
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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    

Seleção dos documentos para a 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   

Organização e análise dos dados     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 X X X   

P
rojeto de P

esquisa (2091573)         S
E

I 23070.025924/2021-23 / pg. 37



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO  

Elaboração de artigos para congressos    X  X  X  X  X  

Elaboração de capítulos de livros    X    X     X 

Elaboração de relatório final             X 

Devolutiva para as comunidades e 
instituições envolvidas.  

            X 
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RELATÓRIO

Assunto: Parecer projeto de pesquisa “Educação do Campo no município de Goiás:
diálogos e proposições em tempos de pandemia”

 

Prezados, Uma vez na condição de Coordenador de Pesquisa da Unidade Especial de
Ciências Humanas do Campus Goiás – UFG, mediante leitura do Projeto de Pesquisa
“Educação do Campo no município de Goiás: diálogos e proposições em tempos de
pandemia”, considero que: 
O projeto de pesquisa da profa. Dra. Elizandra Carneiro de Freiras, apresenta
relevância, sobretudo, por se voltar à construção de conhecimento referente ao
momento histórico que vivemos, tempos de mudanças e ajustes em todos os níveis
da educação. Arrazoamos que entendimentos do sistema remoto adotado na
educação básica, devido a pandemia com a covid 19, é de valor inestimável para
as instâncias de gestão escolar, de secretarias municipais e estaduais, assim como
aos professores que estão no processo com os alunos.
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 que já vinham com processo de precarização de seu trabalho.
O ensino remoto só mostrou como isso é ainda mais complexo no 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 de acordo 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 maio de 2021
 

Prof. Dr. Welson Barbosa Santos
Coordenador de Pesquisa da UAECH, UFG/Campus Goiás

Documento assinado eletronicamente por Welson Barbosa Santos,
Professor do Magistério Superior, em 26/05/2021, às 15:32, 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 2093083 e o código CRC F1526B7C.
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Referência: Processo nº 23070.025924/2021-23 SEI nº 2093083
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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 27 de
maio de 2021, aprovou o Projeto de pesquisa "Subjetividade no idealismo alemão", de
interesse da servidora docente Dra. Júlia Sebba Ramalho Morais, de conformidade como o
Relatório SEI 2086617.

 

Goiás, 27 de maio de 2021.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Subchefe, em 27/05/2021, às 14:34, 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 17:18, 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 2096110 e o código CRC 7E40C8F6.

Referência: Processo nº 23070.025924/2021-23 SEI nº 2096110
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E-mail - 2096132

Data de Envio: 
  27/05/2021 14:35:25

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

Para:
    Julia Filosofia <juliasebba@ufg.br>
    chefia.uaech@ufg.br

Assunto: 
  Certidão de ata

Mensagem: 
  Prezada Júlia,

Saudações. Segue a certidão de ata de aprovação de seu Projeto de Pesquisa.

Att.,
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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 27 de
maio de 2021, aprovou o Projeto de Pesquisa "Educação do Campo no município de Goiás:
diálogos e proposições em tempos de pandemia", de interesse da servidora docente Elisandra
Carneiro de Freitas Cardoso (SEI 2091573).

Goiás, 27 de maio de 2021.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Subchefe, em 27/05/2021, às 16:47, 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 Welson Barbosa Santos,
Professor do Magistério Superior, em 20/10/2021, às 17:18, 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 2096796 e o código CRC A32C45D3.

Referência: Processo nº 23070.025924/2021-23 SEI nº 2096796
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E-mail - 2096809

Data de Envio: 
  27/05/2021 16:48:54

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

Para:
    ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS <elisandra_carneiro@ufg.br>
    chefia.uaech@ufg.br

Assunto: 
  Disponibilidade de certidão de ata

Mensagem: 
  Prezada Profa. Elisandra,

Saudações. Comunicamos a disponibilidade da certidão de ata que atesta a aprovação de seu projeto de pesquisa.

Att.,

Anexos:
    Certidao_de_Ata_2096796.html
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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 27 de
maio de 2021, aprovou a criação de disciplina de Núcleo Livre – Introdução ao francês (64), de
interesse da servidora docente Ana Gabriela Colantoni (SEI 2086625).

 

Goiás, 27 de maio de 2021.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Subchefe, em 27/05/2021, às 17:30, 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 17:18, 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 2096974 e o código CRC C25F7785.

Referência: Processo nº 23070.025924/2021-23 SEI nº 2096974
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