
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

CONVOCAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE
CIÊNCIAS HUMANAS – 28-10-2021.
 
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 28 de outubro de 2021, quinta-feira, com
início às 09h e término previsto para 11h, na Plataforma Google Meet, no endereço
eletrônico <https://meet.google.com/uvw-knpk-ogm>, para tratar dos seguintes
assuntos:
Informes:
1) Solicitações de demandas via SEI;
2) 
 
Pautas:
1) Apreciação da Ata da Reunião Ordinária 09 de 2021 - SEI (2435698);
2) Apreciação da Ata da Reunião Extraordinária 02 de 2021 - SEI (2437582);
3) Apreciação das notas da chefia a partir dos SICADs (SEI 2440615);
4) Homologação de ad referendum - Projeto de Extensão Educação Campo, de
interesse do servidor docente Paulo Fernando Ribeiro de Sousa (SEI 2440166);
5) Homologação de ad referendum - Projeto de Extensão - A educação do campo e a
alternância: uma parceria entre educação básica e formação docente no município de
Goiás, de interesse da servidora docente Elisandra Carneiro de Freitas Cardoso
(SEI 2440562); 
6)  Homologação de ad referendum - formulários de cadastro dos Núcleo Livres a
serem ofertados pela primeira vez pelos cursos de Filosofia disponíveis no Processo
SEI 23070.055931/2021-50;          
7) Homologação de ad referendum (SEI 2428274) -  oferta de 44 vagas
remanescentes do curso de Bacharelado em Filosofia (SEI 2428013) e 48 vagas
remanescentes do curso Licenciatura em Filosofia (SEI 2432478); 
8) Homologação de ad referendum (SEI 2430594) - oferta de 36 vagas
remanescentes do curso de Licenciatura em Educação do Campo (SEI 2430414); 
9) Apreciação do nome da servidora TAE Camila Marques Menezes para indicação
dos premiados ao Certificado de Reconhecimento Consuni UFG - Processo SEI
23070.056575/2021-91;
10) O que ocorrer.
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10.1) Resultado Final da consulta para Coordenação e Vice-coordenação da
Licenciatura em Educação do Campo - Processo SEI 23070.051862/2021-13;

 10.2) Apreciação das Modalidades de ensino das disciplinas da LEdoC referentes ao semestre
letivo 2021.2 - SEI 23070.057864/2021-16;

 10.3) Apreciação das Modalidades de ensino das disciplinas dos cursos de Filosofia referentes
ao semestre letivo 2021.2 - SEI 23070.057875/2021-98.

                  Goiás, 26 de outubro de 2021.
 

Prof. Dr. Cícero Oliveira – Chefe
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH

Câmpus Goiás - UFG

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 28/10/2021, às 11:16, 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 2435678 e o código CRC 23E6E3DB.

Referência: Processo nº 23070.056739/2021-81 SEI nº 2435678
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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 - 28/10/2021

 

TITULAR SUPLENTE ATRIBUIÇÃO

Cícero Josinaldo da Silva
Oliveira - Chefe da UAECH

Hélio Simplício Rodrigues
Monteiro

Paulo Fernando Ribeiro
de Souza Coordenador e vice-coordenador - LEdoC

Fabio 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 - Coordenadora de Estágio - LEdoC

Danielle Silva Beltrão - Presidente do NDE - LEdoC

Renata Maria Santos
Arruda - Presidente do NDE - Filosofias 

Welson Barbosa Santos Renata Maria Santos
Arruda

Coordenador e vice-coordenadora de
Pesquisa da UAECH

Hélio Simplício Rodrigues
Monteiro Ana Gabriela Colantoni Coordenador e vice-coordenadora de

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

Janaína Alves da Cruz - Representante das TAEs da UAECH

Elbio de Brito Silva Janaina Nogueira
Pacheco Representante Discente - LEdoC

José Otávio Abramo Felipe Rodrigues
Barbosa Representante Discente - Filosofias

Camila Marques
Menezes - Secretária Executiva e Administrativa da

UAECH 

Documento assinado eletronicamente por Camila Marques Menezes,
Secretário Executivo, em 28/10/2021, às 09:34, 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 Danielle Silva Beltrão, Professora
do Magistério Superior, em 28/10/2021, às 09:37, 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 Ricardo Delgado De Carvalho,
Professor do Magistério Superior, em 28/10/2021, às 09:37, 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 Ana Gabriela Colantoni,
Professor do Magistério Superior, em 28/10/2021, às 11:14, 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 Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 28/10/2021, às 11:16, 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 28/10/2021, às 11:17, 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 Kauara Lana Da Silva E Sousa,
Assistente em Administração, em 28/10/2021, às 11:30, 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 Hélio Simplicio Rodrigues
Monteiro, Coordenador de Curso, em 28/10/2021, às 11:40, 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
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https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2435696 e o código CRC E8EFF651.

Referência: Processo nº 23070.056739/2021-81 SEI nº 2435696
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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 10/2021 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 -
Campus Goiás, 28 de outubro de 2021.

 

Prof. Dr. Cícero Oliveira - Chefe
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH

Câmpus Goiás - UFG

Documento assinado eletronicamente por Ana Gabriela Colantoni,
Professor do Magistério Superior, em 28/10/2021, às 11:13, 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 2435697 e o código CRC 56E72944.

Referência: Processo nº 23070.056739/2021-81 SEI nº 2435697
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº 9/2021 - UAECH-RG

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 09/2021 - UAECH-RG
Goiás, 30 de setembro de 2021. 
Nona Reunião Ordinária do Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de
Ciências Humanas.
Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e cinco
minutos, por videoconferência, utilizando a plataforma institucional Google Meet,
endereço eletrônico: <meet.google.com/ahk-nwsx-znb>, realizou-se a nona reunião
ordinária do Colegiado da UAECH, convocada pelo Prof. Cícero Josinaldo da Silva
Oliveira, Chefe da UAECH (Processo SEI 23070.051925/2021-23). Estavam presentes
na reunião: Prof. Cícero Josinaldo da Silva Oliveira, Prof. Ricardo Delgado de Carvalho,
Prof. Fábio Amorim de Matos Junior, Profa. Ana Gabriela Colantoni, Profa. Renata
Maria Santos Arruda, Prof. Paulo Fernando Ribeiro de Souza, Profa. Danielle Silva
Beltrão, Prof. Silvio Carlos Marinho Ribeiro, Prof. Welson Barbosa Santos e Prof.
Eduardo Giavara; Elbio de Brito Silva, representante dos estudantes do LEdoC; Kaura
Lana da Silva e Sousa, representante das TAE’s da UAECH e Camila Marques
Menezes, Secretária Executiva e Administrativa da UAECH. Profa. Elisandra e Prof.
Hélio justificaram a ausência.
Antes de iniciar a apresentação dos informes, o Prof. Cícero solicita a antecipação do
ponto 15.2, que será apresentado pelo Prof. Eduardo Giavara, Coordenador de
Graduação do Câmpus e docente da LEdoC. Os presentes concordam com a
solicitação e, em seguida, deu-se início a apresentação dos informes.
Informes:
1) Discussões da Instrução Normativa para o retorno presencial no âmbito
da UFG;
Prof. Cícero fala que já tivemos duas etapas da discussão da IN. Ele ressalta que as
discussões sobre o retorno presencial estão ocorrendo desde maio no âmbito de um
Grupo de Trabalho designado para tratar do assunto. Camila informa que ela e o
Prof. Cícero são conselheiros do CONSUNI com direito a voz e vota. Ela destaca que
na reunião que ocorrerá amanhã (1º/10/21) votará, juntamente com os demais
conselheiros do CONSUNI do Câmpus Goiás, pelo adiamento da apreciação da IN,
por quinze dias, para que haja mais tempo para discussão e contribuição do
documento. Camila salienta que é favorável a IN. Profa. Ana convida para Assembleia
Geral que discutirá a Instrução Normativa. 
2) Nova estagiária da UAECH, Rosiane Coutinho de Sousa Cornélio
(09/2021-09/2022);
Prof. Cícero informa que a nova estagiária da UAECH é a estudante do curso de
Direito Rosiane Coutinho de Sousa Cornélio. O contrato dela é de 1 ano (09/2021-
09/2022). Ela se apresenta ao Colegiado e informa que sua principais funções são:
auxiliar a Chefia da UAECH e trabalhar na alimentação do site da Unidade. Todos dão
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as boas vindas.
3) 18º CONPEEX - Projeto de Extensão "Nós por Nós" (CAAF/UFG); 
Camila informa que de 4 a 8 de outubro acontecerá o 18º CONPEEX/UFG e a
Comissão de Heteroidentificação do Câmpus Goiás, presidida por ela, participará, em
parceria com a CAAF/UFG, do "Nós por Nós"- projeto de extensão. O evento conjuga
diferentes formatos: rodas de conversa, apresentações culturais e palestras, tendo
como foco o protagonismo de estudantes de graduação, pós-graduação e egressos
da Universidade. O objetivo é socializar histórias de vida e trajetórias acadêmicas para
pensar as ações afirmativas na caminhada universitária. No centro do debate estarão
assuntos como política de assistência estudantil e saúde mental, assédio moral,
sexual e racismo. Camila destaca que 6 membros do Colegiado são integrantes da
Comissão de Heteroidentificação: Kauara (vice-presidente), Profa. Ana, Prof.
Cícero, Profa. Danielle, Prof. Hélio e ela. 
4) Nova coordenação do bacharelado em Filosofia.
Prof. Fábio informa que a Profa. Júlia é a nova Coordenadora do curso de
bacharelado em Filosofia.
Pautas:
1) Apreciação da Ata da Reunião Ordinária 08/2021 (SEI 2378107);
APROVADA.
2) Apreciação da Ata da reunião Extraordinária 02/2021 (SEI 2309986);
Ponto suspenso para apreciação na próxima reunião (28/10/21).
3) Apreciação do Processo SEI 23070.046416/2021-89 - pedido de
remoção (SEI 2316928) para Unidade Acadêmica Especial de Ciências
Humanas, de interesse da Servidora Técnica em Educação Janaina Alves da
Cruz;
APROVADO.
4) Apreciação da “Resolução Plano Anual de Capacitação da UAECH” a
partir do Parecer 56 (SEI 2383680);
APROVADO com recomendações.
5) Homologação de Ad Referendum no Processo SEI 23070.047319/2021-
11 - disponibilização de três vagas do Curso de Bacharelado em Filosofia e
três vagas do curso Licenciatura em Filosofia para mudança de grau
acadêmico (SEI 2326247);
APROVADO.
6) Homologação de ad referendum no Processo SEI 23070.047288/2021-
91 com determinação judicial de tramitação em 30 dias - decisão favorável
aos Relatŕoios Anuais Docentes - RADOCs/SICAD 2013, 2014, 2015 e 2016,
de interesse da servidora docente Ana Gabriela Colantoni (SEI 2328481);
APROVADO.
7) Homologação de ad referendum no Processo SEI 23070.047288/2021-
91 com determinação judicial de tramitação em 30 dias - Pareceres CAD 52
(SEI 2356964) e 53 (SEI 2357024), de interesse da servidora docente Ana
Gabriela Colantoni (SEI 2357417);
APROVADO.
8) Apreciação do Processo SEI 23070.003178/2018-11 - Relatório das
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Atividades Pós-Graduação (doutorado) 2121.1 (SEI 2344962) e Parecer da
Chefia (SEI 2344967), de interesse da servidora docente Bruna Cardoso
Cruz; 
APPROVADO.
9) Apreciação da renovação da Portaria SEI 24 que designa a servidora TAE
Camila Marques Menezes, Secretária Executiva, como Secretaria
Administrativa da UAECH - Processo SEI Nº 23070.052105/2021-59;
APROVADA.
10) Apreciação do Processo físico 23070.001306/2015-40 - Relatório
Semestral das atividades de doutorado 2021/1 (SEI 2378263) a partir do
Parecer de Chefia (SEI 2378286), de interesse do servidor docente Silvio
Carlos Marinho Ribeiro;
APROVADO
11) Apreciação do pedido de prorrogação do Projeto de Pesquisa PI04846-
2020 - Ensino de Filosofia: Potencialidade Lúdica dos Jogos Didáticos-
Filosóficos, de interesse do servidor docente Ricardo Delgado de Carvalho
(SEI 2378319);
APROVADO
12) Apreciação do Projeto de Pesquisa intitulado: Ensino de Filosofia e
Criação de um Jogo Didático-Filosófico: Baralho Boca Filosófica, de
interesse do servidor docente Ricardo Delgado de Carvalho (SEI Parecer
54 - 2383659);
APROVADO.
13) Apreciação do Projeto de Pesquisa intitulado “Jogo didático-filosófico:
filosofia na trilha (conceitos, obras, biografias, mitos e filosofia
contemporânea), de interesse do servidor docente Ricardo Delgado de
Carvalho (SEI Parecer 55 - 2383669);
APROVADO.
14) Homologação de ad referendum favorável ao Ad
Referendum Resultado Final (SEI 2353953) do Processo Seletivo
Simplificado para Contratação de Professor Substituto - Área de
"Pedagogia" de que trata o Processo N.º 23070.032635/2021-81, Edital
N.º 05/2021;
APROVADO. Prof. Cícero destaca que a vaga era para 40h, mas o candidato
aprovado só pode cumprir 20h, pois já tem outro contrato de 20h. A PROPESSOAS
aprovou as 20h. 
15) O que ocorrer. 
15.1) Apreciação do Processo SEI 23070.051862/2021-13 - Edital de
eleição para a Coordenação e Vice-coordenação do Curso de Licenciatura
em Educação do Campo da Unidade Acadêmica Especial de Ciências
Humanas da UFG Câmpus Goiás, de interesse da servidora docente
Elisandra Carneiro de Freitas Cardoso (Presidente da Comissão Eleitoral);
APROVADO.
15.2) Solicitação de código de vaga docente para o curso de Pedagogia -
Chamada Interna PROPESSOAS 2254433; 
Prof. Eduardo fala sobre a solicitação de 1 (um) código de vaga docente para o curso
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de pedagogia. Ele destaca dois aspecto: acessibilidade e um Núcleo Pedagógico de
Formação Continuada da Unidade. Após longa discussão entre os presentes, os
conselheiros aprovaram a ampliação da solicitação para 04 (quatro) vagas. 
A reunião foi gravada com a autorização dos(as) conselheiros(as) e
encerrou às 11h42.

Documento assinado eletronicamente por Camila Marques Menezes,
Secretário Executivo, em 28/10/2021, às 09:34, 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 Danielle Silva Beltrão, Professora
do Magistério Superior, em 28/10/2021, às 09:36, 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 Ana Gabriela Colantoni,
Professor do Magistério Superior, em 28/10/2021, às 11:15, 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 Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 28/10/2021, às 11:17, 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 28/10/2021, às 11:18, 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 Kauara Lana Da Silva E Sousa,
Assistente em Administração, em 28/10/2021, às 11:30, 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 10/12/2021, às 14:49, 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 2435698 e o código CRC 243C8433.

Referência: Processo nº 23070.056739/2021-81 SEI nº 2435698
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº EXTRAORDINÁRIA 02/21/2021 - UAECH-RG

ATA DE REUNIÃO Nº EXTRAORDINÁRIA 02/2021 - UAECH-RG
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 02/2021 - UAECH-RG
Goiás, 09 de setembro de 2021. 
Segunda Reunião Extraordinária do Colegiado da Unidade Acadêmica
Especial de Ciências Humanas.
Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e cinco
minutos, por videoconferência, utilizando a plataforma institucional Google Meet,
endereço eletrônico: <meet.google.com/dfo-uhem-dgo>, realizou-se a segunda
reunião extraordinária do Colegiado da UAECH, convocada pelo Prof. Cícero Josinaldo
da Silva Oliveira, Chefe da UAECH (Processo SEI 23070.045954/2021-56). Estavam
presentes na reunião: Prof. Cícero Josinaldo da Silva Oliveira, Prof. Ricardo Delgado
de Carvalho, Prof. Fábio Amorim de Matos Junior, Profa. Ana Gabriela Colantoni, Prof.
Silvio Carlos Marinho Ribeiro, Prof. Welson Barbosa Santos, Prof. Hélio Simplício
Rodrigues Monteiro, Profa. Renata Maria Santos Arruda, Profa. Júlia Sebba Ramalho
Morais; Janaina Alves da Cruz; Kauara Lana da Silva e Sousa,
representantes das TAE’s da UAECH e Camila Marques Menezes, Secretária Executiva
e Administrativa da UAECH. 
Informes:
1) GT dos espaços físicos do Câmpus Goiás
Prof. Cícero informa que a Diretora do Câmpus Goiás, Dra. Margareth Arbués,
participou de reunião com a Secretária Estadual de Educação em Goiânia e foi
apresentada a disponibilidade de 12 salas no Colégio Jubé para o Câmpus Goiás da
UFG. O Chefe da UAECH informa, também, que ele (representando a UAECH), a
Profa. Denise (representando a Direção), a Profa. Karine, Coordenadora do GT
Espaços Físicos e Lourentino, Coordenador Administrativo do Câmpus Goiás, foram
visitar as salas de aula acompanhados pela Subsecretária de Educação, Prof. Márcia.
Pauta:
1) Apreciação da proposta de elaboração do Regimento da Unidade
Acadêmica Especial de Ciências Humanas, UFG Câmpus Goiás. 
Após amplo debate entre os(as) conselheiros(as), a Profa. Júlia e o Chefe da UAECH,
a maioria dos presentes considerou desnecessário, neste momento, a elaboração de
um Regimento da UAECH.
Encaminhamento: a proposta foi recusada por ampla maioria: sete votos
contra, um voto a favor e uma abstenção.
A reunião foi gravada com a autorização dos(as) conselheiros(as) e encerrou às
11h45min.

Documento assinado eletronicamente por Camila Marques Menezes,
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Secretário Executivo, em 28/10/2021, às 09:34, 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 Ana Gabriela Colantoni,
Professor do Magistério Superior, em 28/10/2021, às 11:13, 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 Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 28/10/2021, às 11:17, 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 28/10/2021, às 11:18, 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 Kauara Lana Da Silva E Sousa,
Assistente em Administração, em 28/10/2021, às 11:31, 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 Hélio Simplicio Rodrigues
Monteiro, Coordenador de Curso, em 28/10/2021, às 11:43, 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 2437582 e o código CRC 4CA6B7D9.

Referência: Processo nº 23070.056739/2021-81 SEI nº 2437582
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Estado Município Bairro Espaço Realização

Goiás Goiás Centro Universidade Federal de Goiás, Campus Goiás, Escolas, Assentamentos, Quilombos e Territórios
Indígenas
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Resumo:
A presente proposta de extensão almeja articular ações conjuntas entre os docentes, discentes e técnicos dos cursos de
Licenciatura em Educação do Campo e Serviço Social da Universidade Federal de Goiás, Campus Goiás, bem como as
comunidades de origem dos (as) estudantes e comunidade escolar. Essas ações de extensão oportunizam a construção de
projetos que possam auxiliar escolas e comunidades, na construção de metodologias e processos de ensino-aprendizagem no
intuito de ressignificar os espaços acadêmicos e comunitários dos sujeitos envolvidos no processo. A integração entre ensino,
pesquisa e extensão da LEdoC acontece de forma indissociável, articulada e concomitante, principalmente nos processos que
se materializam na dialética da pedagogia da alternância dos Tempos Universidade e Comunidade. Desta forma, as ações a
serem propostas são relevantes à medida em que podem contribuir para a construção participativa de metodologias aplicáveis
nas especificidades da realidade concreta dos sujeitos do campo. Pretende-se, assim, desenvolver algumas frentes de trabalho,
a partir da estruturação de um Grupo de Estudos com a participação dos sujeitos supracitados junto às dinâmicas emergentes
da práxis pedagógica.
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Justificativa:
O município de Goiás está inserido no Território da Cidadania do Vale do Rio Vermelho, e possui o maior número de
assentamentos rurais da região, totalizando 24 (INCRA, 2017). Destaca-se que 27,2% do Produto Interno Bruto (PIB) deste
município resulta da agropecuária. Estas particularidades revelam aspectos importantes para a inserção do curso de Educação
do Campo: Ciências da Natureza nas comunidades e espaços sociais de convivência. Os dados acima demonstram o alto
índice de concentração de terras pautado no projeto econômico do agronegócio e expõem o processo de organização e luta
dos trabalhadores do campo que resistem ao avanço do desenvolvimento capitalista com alto índice de assentamentos que
demandaram ampliação da oferta das escolas do campo. Após décadas de implementação dos grupos de assentamentos no
município, percebe-se que existe muito trabalho no que se refere ao impacto da política agrária, assim como muitas ações
intervencionistas que venham contribuir para uma mudança da realidade adversa vivenciada pelos trabalhadores do campo. A
escola passa a apresentar um papel fundamental na emancipação dos sujeitos do campo envolvidos nesses processos da
política agrária, demais camponeses e trabalhadores rurais possibilitando a formação de um sujeito autônomo capaz de
transformar a realidade na qual está inserido. Tais fatores constituem um campo estratégico para a articulação do curso de
Licenciatura em Educação do Campo: Ciências da Natureza com a prática da Pedagogia da Alternância, visto haver uma
demanda real para a formação de professores que atendam as escolas do campo e assumam a identidade docente integrada
às questões do e no campo. A dimensão do ensino da LEdoC está pautada no entendimento da realidade social do campo e no
processo de formação de professores para atuar de forma científica na Educação do Campo, a partir de fundamentos ético-
políticos, teórico-metodológicos da formação de professores. A extensão presente no curso e no Plano de Desenvolvimento
Institucional da UFG (PDI) tem por objetivo promover, intensificar e fortalecer as relações transformadoras presentes em sua
própria composição junto às vicissitudes da sociedade, por meio de um processo educativo, cultural e científico. Na LEdoC a
extensão é realizada por intermédio de projetos dos professores, envolvendo técnicos administrativos, docentes, discentes,
professores da Rede de Ensino Municipal e Estadual conveniada com a UFG, comunidades rurais e/ou organizações e
movimentos sociais do campo e das cidades. A extensão oportuniza verticalizar o conhecimento dos fenômenos e expressões
sociais em localidades nas quais estão os discentes da LEdoC, servindo de parâmetro para compreender e/ou atender as
demandas apresentadas pelos grupos e/ou movimentos sociais. Nessa imersão, ocorrem interações socioculturais,
socioeducativas, que oportunizam não só leitura crítica da realidade, mas também a inserção na realidade social, o confronto
direto com as contradições e desigualdades sociais, bem como, com a violência e a injustiça social. Dessa forma, a extensão
oportuniza a construção de projetos que auxiliem essas escolas e comunidades, construindo ainda, metodologias e processos
de ensino-aprendizagem para os partícipes envolvidos na extensão. Por sua vez, a pesquisa no âmbito da UFG tem como
objetivo produzir, criticar e difundir conhecimentos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos. Na LEdoC, a pesquisa é um
instrumento que encadeia os conhecimentos apreendidos no Tempo Universidade e no Tempo Comunidade. Ela também auxilia
na verticalização de temáticas sociais, tendo por base a Rede de Ensino Municipal e Estadual, os municípios e as comunidades
rurais nas quais estão inseridos os discentes da Educação do Campo. A inserção dos discentes da LEdoC na pesquisa se dá
pelo exercício crítico de ações dentro do Tempo Comunidade e nos projetos de iniciação científica, coordenados por
professores pesquisadores desse curso e/ou de outros cursos da UFG. Quando conjugadas, as ações de extensão e pesquisa
permitem aos docentes aproximarem-se mais da realidade dos alunos e de suas comunidades de origem, dos movimentos
sociais e dos equipamentos sociais na busca e efetivação de direitos. Em contrapartida, aos discentes é dada a oportunidade
de apreender os parâmetros e o rigor científico na análise dessas realidades, fator que propicia e favorece a produção
articulada de novos saberes e conhecimentos, materializados nos debates organizados, na projeção das disciplinas, artigos,
seminários, místicas e trabalhos de pesquisa publicados. O Caderno Realidade (instrumental de pesquisa para a produção de
dados), nesse contexto, torna-se a linha mestra para direcionar, cientificamente, a percepção e análise conjuntural dos espaços
de vivência e convivência dos discentes da LEdoC. Parte fundamental do Caderno Realidade é a elaboração dos Memoriais e
Relatos de Experiências dos estudantes junto à Práxis de seus territórios. Todas as atividades realizadas convergem para a
realização dos Seminários de Socialização de Experiências Compartilhadas do Tempo Comunidade, realizados ao fim de cada
semestre. Durante os processos pedagógicos de partilha e de devolutiva aos sujeitos envolvidos promovemos a interlocução de
ideias e o diálogo dos saberes, reiterando a importância e o significado profundo dos saberes populares e do campo.
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Fundamentação Teórica:
A dimensão do trabalho no campo e suas contradições como a expansão do agronegócio, êxodo rural, disputas por territórios —
assim é a gênese do surgimento da Educação do Campo enquanto movimento, que marca um fenômeno recente na história da
educação brasileira. Trata-se de um movimento que articula a luta dos sujeitos coletivos pela terra e pela reforma agrária
associada à luta pelo direito à educação (CALDART, 2015). Suas referências pedagógicas se deram, sobretudo, a partir das
práticas e experiências dos movimentos sociais, especificamente nas experiências educativas do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O campo, suas contradições e disputas em torno do modelo de desenvolvimento da
agricultura consistem na centralidade da mobilização e dos debates políticos acerca dos direitos dos sujeitos coletivos, dentre
eles o direito à educação, à terra e ao trabalho. Tal movimento mobiliza agricultores familiares, ribeirinhos, quilombolas,
trabalhadores rurais, extrativistas e indígenas. A base de constituição do movimento da Educação do Campo compreende o
trabalho camponês, seu modo de vida, suas relações sociais e culturais para engendrar práticas educativas com vistas ao
enfrentamento ao modelo hegemônico de agricultura (CALDART, 2015) que tem sua expressão no denominado agronegócio. A
concepção de Educação do Campo emerge dessa contradição, pois é a partir dela que são forjados processos de resistências
dos sujeitos pelos territórios, pela conquista de direitos, dentre eles o direito à educação. Uma educação que seja capaz de
transformar a realidade do campo e estabelecer processos contra-hegemônicos. Assim, as lutas pela construção da Educação
do Campo carregam as marcas históricas da diversidade de sujeitos coletivos nas lutas por outro projeto de campo e de
sociedade. O reconhecimento da diversidade de coletivos em lutas por terra, território, trabalho, educação, escola está presente
na história da defesa da Educação do Campo nas conferências, fóruns e na pressão por políticas públicas, na proximidade dos
cursos de Formação de Educadores, Pedagogia da Terra e Formação de Professores para o campo, indígenas, quilombolas etc.
A diversidade está exposta e exige reconhecimento (ARROYO, 2012). Reconhecimento esse, historicamente, fundado em
movimentos marcantes nas décadas de 1960 e 1970, com a penetração do capital internacional na economia brasileira, abrindo
precedentes para o crescimento das contradições do capital nacional-desenvolvimentista. Destaca-se, principalmente, nesse
período, a migração do homem do campo para a cidade a procura de oportunidades trabalho e de melhores condições de vida.
Porém, uma grande maioria não conseguiu encontrar o que esperava. Assim, destituídos de terra e trabalho, consequentemente,
começaram a se aglomerar nas periferias das cidades, formando as favelas. Para conter o fluxo migratório, em atenção aos
interesses da elite brasileira, o Estado resolveu instalar novas escolas e projetos voltados ao campo, visando proporcionar ao
campesino uma forma de ali encontrar o seu sustento, com base na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional(LDB) nº 4.024 de20 de dezembro de 1961 que, em seu Art. 105, estabeleceu: “[...] os poderes públicos instituirão e
ampararão serviços e entidades que mantenham na zona rural escolas capazes de favorecer a adaptação do homem ao meio e
o estímulo de vocações profissionais.” (EDUCAÇÃO DO CAMPO,2007, p. 11). Em agosto de 1971, com a promulgação da Lei nº
5.692, ficou estabelecido em seu artigo 11, que o ensino na zona rural deveria ser adaptado ao calendário agrícola. Quer seja, a
escola poderia organizar seu calendário com previsão de férias na época do plantio e da colheita. Medidas essas que não
foram capazes de mudar, efetivamente, a realidade do ensino rural (ANDRADE, 1993). As grandes mobilizações da população
rural que viriam ao final dos anos 1980 e princípio da década de1990, marcaram a Educação do Campo. A luta dos movimentos
sociais e sindicais pela melhoria da qualidade dessa educação firmava a ideia de construir um modelo que estivesse em
harmonia com as particularidades da vida real dos camponeses (KOLLING; CERIOLI; CALDART, 2002). A Educação do Campo
passa, então, a ser reconhecida em leis que regulamentam a educação no Brasil, como na Constituição de 1988 e na LDB n.
9.394/96, aprovada em dezembro de 1996. Dois instrumentos regulatórios de importância precípua para a desconstrução da
premissa de que que os campesinos são atrasados em relação aos sujeitos da cidade e que a saída para a adequação à
modernização continua sendo a educação simplesmente como preparadora para o trabalho (Lei n. 7.044, de 1982). Nas últimas
décadas, eclodiram-se diversos movimentos em prol de melhorias na Educação do Campo, em que a proliferação de
seminários, conferências e movimentos sociais conseguiram valiosas conquistas, que podem ser comemoradas. Porém,
ressalta-se uma análise sobre os avanços diante da Constituição Federal, da LDB e do Plano Nacional de Educação (PNE). A
Constituição de 1988 tornou-se um marco para a educação brasileira ao motivar uma ampla movimentação da sociedade em
torno da garantia dos direitos sociais e políticos, ao eleger o acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito público
subjetivo (Art. 208),da Carta Magna. Molina e Sá (2012, p. 452) retratam que“[...] aliado aos dispositivos da Constituição Federal
está também definida na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei n. 9.394/96, a especificidade do campo no que se diz respeito ao
social, cultural, político e econômico [...]”.Essa diversidade sociocultural e o direito à igualdade e à diferença, presentes no texto
da LDB, possibilitam a definição de diretrizes operacionais para a educação rural sem, no entanto, romper com um projeto
global de educação para o país, posto que, a ideia de mera adaptação é substituída pela de adequação, o que significa levar em
conta, nas finalidades, nos conteúdos e na metodologia, os processos próprios de aprendizado do estudante e o que é
específico do campo. Permite, ainda, a organização escolar própria, a adequação do calendário escolar às fases do ciclo
agrícola e às condições climáticas (HENRIQUES et al., 2007, p.16). Impende referenciar o Plano Nacional de Educação (PNE),
instituído por força da Lei nº 10.172/2001, o qual estabelecia dentre suas diretrizes o “tratamento diferenciado para a escola
rural.” Contudo, ao recomendara organização do ensino em séries, a extinção progressiva das escolas unidocentes e a
universalização do transporte escolar, o PNE de 2001desconsiderou o fato de que a unidocência em si não é o problema, mas
sim a inadequação da infraestrutura física e a necessidade de formação docente especializada exigida por essa estratégia de
ensino. Outro avanço relevante refere-se às Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas do Campo, aprovadas
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) em 2001, por considerarem um conjunto de preocupações conceituais e estruturais
reclamadas pelos movimentos sociais. Os fundamentos da Educação do Campo foram postos em discussão no I Encontro
Nacional de Educação na Reforma Agrária(ENERA), realizado em Brasília, no ano 1997. Tal encontro foi promovido pelo MST,
em parceria com a Universidade de (UnB), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO)e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)(KOLLING; NERY; MOLINA,
1999). No relato destes autores, a participação de educadores dos assentamentos e acampamentos do MST e professores de
mais de vinte universidades, que vinham desenvolvendo projetos educativos em assentamentos da reforma agrária, no referido
ENERA, motivou a realização da I Conferência Nacional “Por Uma Educação Básica do Campo”, em julho de 1998, na cidade de
Luziânia(GO). Dessa conferência emergiu a proposta idealizada pelos movimentos sociais de uma educação pública e de
qualidade a partir do campo, priorizando“ o modo de viver, a cultura, a própria identidades dos povos, enfim construir a
educação a partir das condições da vida do campo”(KOLLING;NERY;MOLINA, 1999, p. 13). Posteriormente, também em 1998,
ocorreram vários encontros nos Estados, que culminaram na criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(PRONERA). Apesar de ser apenas um programa, vinculado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o
PRONERA previu a escolarização e formação professores, abrindo espaço, principalmente, para envolvimento das universidades
na discussão e efetivação de ações voltadas para a Educação do campo (NASCIMENTO, 2011, p. 203). Diante do exposto, a
proposta de extensão apresentada é relevante à medida em que as ações podem contribuir para o crescimento e
desenvolvimento das políticas públicas para a educação dos sujeitos do campo a partir da interlocução dos saberes oriundos
da realidade concreta com vistas a ressignificar os espaços sociais de vivência e convivência dos sujeitos envolvidos no
processo.
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Metodologia:
O presente projeto de extensão será desenvolvido por meio de ações que coadunam com o direcionamento e princípios
norteadores do PPC do curso de Licenciatura em Educação do Campo que congrega aspectos teóricos e metodológicos
produzidos e amparados pela proposta de desenvolvimento social e político para efetivação das políticas públicas de educação
para os povos do campo. Nesse sentido, com a metodologia proposta almejamos conhecer a realidade concreta dos sujeitos
envolvidos no processo, mediante a interlocução e construção coletiva dos saberes para, assim, apresentarmos, de modo
científico, os dados produzidos a partir do conhecimento dessa realidade. AÇÕES PROPOSTAS I. Composição de um Grupo de
Estudo sistemático cujo principal objetivo se dá pela abordagem crítico-reflexiva do conceito e da prática da Alternância. Nesse
espaço serão desenvolvidas ações e pesquisas a respeito dos instrumentos pedagógicos necessários ao curso para a efetiva
realização de seus princípios norteadores. Pretende-se, igualmente, destacar a importância da interlocução entre os saberes e a
transversalidade das perspectivas por intermédio de metodologias participativas. Ademais, o grupo promoverá a integração de
docentes, discentes, técnicos e comunidade externa no intuito de desenvolver possíveis problemáticas referentes às
complexidades e especificidades do curso de Licenciatura em Educação do Campo. Os encontros serão quinzenais e
acontecerão durante todo o período do semestre letivo, incluindo os blocos de atividades do Tempo Universidade e do Tempo
Universidade. II. Realização de Seminários de Socialização ao fim de cada semestre letivo. Nesses seminários serão
compartilhados os resultados das pesquisas e trabalhos desenvolvidos durante as disciplinas obrigatórias de Experiência
Compartilhada, cujo principal objetivo é desenvolver a articulação entre os conteúdos ministrados no Tempo Universidade e as
práticas e intervenções realizadas durante o Tempo Comunidade. Os seminários contarão com a participação de palestrantes e
membros externos à UFG, assim como docentes, discentes e técnicos do curso de Licenciatura em Educação do Campo. O
projeto também estabelece, especialmente, vínculo com o curso de Serviço Social e com as atividades propostas pelo campus
da cidade de Goiás. Contaremos com a participação e envolvimento de lideranças representativas de movimentos sociais,
comunidade externa, órgãos públicos e escolas do campo. Vislumbramos, outrossim, a participação de discentes e docentes
comprometidos com as disciplinas de Estágio Supervisionado. Além de um momento de partilha e formação, os Seminários de
Socialização serão amparados por místicas e atividades afins aos memoriais dos discentes e, principalmente, articulados às
pesquisas desenvolvidas pelo Caderno Realidade, instrumento pedagógico central de nossas pesquisas e atividades de campo.
III. Articulação e Produção de textos subsidiados pelos temas geradores do Tempo Comunidade, coordenados, não obstante,
pelo Grupo de Estudo e pelos memoriais e Caderno Realidade dos discentes. IV. Participação no processo de reestruturação do
PPC do curso de Licenciatura em Educação do Campo/2022. Compromisso com a reflexão e reelaboração do significado do
Tempo Comunidade aliado aos anseios e necessidades emergentes das comunidades, grupos, associações, escolas do campo,
etc. V. Produção de artigos, capítulos, resenhas e comunicações frutos das atividades de pesquisa do Grupo de Estudo
supracitado. Pretende-se aqui, o desenvolvimento de produtos e materiais em conjunto com os discentes, comunidades e
partícipes externos ao curso de Licenciatura em Educação do Campo. Dezembro (12/2021) e Janeiro (01/2022) – Reuniões
quinzenais de planejamento das atividades semestrais, organização do Tempo Comunidade, Encontros quinzenais do Grupo de
Estudos. (Atividade I conforme metodologia) Fevereiro (02/2022) – Registro e acompanhamento das atividades do TC,
conforme as datas do calendário letivo da UFG 2022 (Atividade I conforme metodologia) Abril (04/2022) – Seminário de
Socialização I. (Atividades II, III e V conforme metodologia) Maio (05/2022) – Retorno às aulas, reuniões de planejamento das
atividades semestrais, organização do Tempo Comunidade, Encontros do Grupo de Estudos e participação nas reflexões e
elaboração da nova proposta do PPC a partir da interlocução entre discentes, docentes e comunidade. (Atividades I, III e IV)
Julho (07/2022) – Registro e acompanhamento das atividades do TC, conforme as datas do calendário letivo da UFG 2022.
Elaboração e entrega de Relatório Parcial das ações desenvolvidas no processo de extensão. (Atividades III e V conforme
metodologia) Agosto (08/2022) – Seminário de Socialização II. (Atividades II, III e V conforme metodologia) Setembro
(09/2022) - Reuniões de planejamento das atividades semestrais, organização do Tempo Comunidade, Encontros do Grupo de
Estudos. (Atividade I conforme metodologia) Novembro (11/2022) – Registro e acompanhamento das atividades do TC,
conforme as datas do calendário letivo da UFG 2022. (Atividades III e V) Dezembro (12/2022) – Seminário de Socialização III e
encerramento das atividades do projeto com a produção científica e publicação referente aos estudos e ações desenvolvidos.
Elaboração e entrega de Relatório Final das ações desenvolvidas no processo de extensão. (Atividades II, III e V conforme
metodologia)

Referências:
ARROYO, M. G. Formação de Educadores do Campo. In: CALDART, R. S.; PEREIRA, I. B.; ALENTEJANO, P.; FRIGOTTO, G. (Orgs.).
Dicionário de Educação do Campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão
Popular, 2012. p.361-367. BRASIL. Diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. RESOLUÇÃO
CNE/CEB Nº 1 de 2002, Ministério da Educação, Brasília, 2002. CALDART, R. S. Sobre a especificidade da Educação do Campoe
os desafios domomento atual.Cadernos de Estudos. V Seminário Nacional de Licenciaturas emEducação do Campo:Laranjeiras
do Sul, PR. 2015. CURADO SILVA, Kátia Augusta Pinheiro Cordeiro da. Epistemologia da práxis na formação de professores:
perspectiva crítico-emancipadora. Ed. Mercado de Letras: São Paulo. 2018. GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere, Volume II.
Edição e Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.p. 16-32. GRAMSCI, Antonio. Obras
escolhidas. São Paulo: Martins Fones, 1978. FERNANDES, B. M. Os Campos da Pesquisa em Educação no Campo: espaço e
território como categorias essenciais. In: MOLINA, M. C. (org.) Educação do Campo e Pesquisa. Questões para reflexão.
Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2006. FREIRE, P. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. 10. ed. São
Paulo: Paz e Terra, 2002. KOLLING, E. J.;CERIOLI, P. R.; CALDART, R. S. (Orgs). A Educação Campo: identidade e políticas
públicas. Brasília, 2002. Coleção por uma educação básica do campo, nº 4.MARX, K.; ENGELS, F. A Ideologia Alemã. São Paulo:
Martin Claret, 2006. MÉSZÁROS, I. Educação para além do capital.São Paulo: Boitempo, 2005. MOLINA, M.C.; ANTUNES-ROCHA,
M.I.Educação do Campo:História, Práticas e Desafios no Âmbito das Políticas de Formação de Educadores –Reflexões Sobre o
PRONERA e o PROCAMPO. Revista Reflexão e Ação. Santa Cruz do Sul, v.22, n.2, p.220-253, jul./dez.2014. MOLINA, M. C.; SÁ, L.
M. Licenciatura em Educação do Campo.In: CALDART, R. S.; PEREIRA, I. B.; ALENTEJANO, P.; FRIGOTTO, G. (Orgs). Dicionário de
Educação do Campo.Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012.
P.468-474. RIBEIRO, M. Movimento camponês Trabalho e Educação-Liberdade, Autonomia, Emancipação: princípios/fins da
formação humana. São Paulo: Expressão Popular, 2010. SANTOS, Silvanete Pereira dos. A concepção de alternância na
Licenciatura em Educação do campo na Universidade de Brasília. 2012. xvi, 163 f. Dissertação (Mestrado em Educação)—
Universidade de Brasília, Brasília, 2012. p.90-116. SOUZA, K. T. A. F. Educação do campo e emancipação humana: contribuições
do Pro jovemCampo -Saberes da Terra (Edição 2008) em Pernambuco. 2014. 150f. Dissertação (Mestrado em Educação) -
Centro de Educação, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa/PB. UFG. Campus Goiás. PROJETO PEDAGÓGICO
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS DA NATUREZA, UFG, 2017. UFG. Campus Goiás. PROJETO
PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS DA NATUREZA, UFG, 2017.

Objetivos Gerais e Específicos: 
OBJETIVO GERAL: Conhecer, analisar e propor novas ações a partir da realidade dos sujeitos da Educação do Campo na
interlocução dos saberes experienciais e na prática da alternância desenvolvidos no curso de Licenciatura em Educação do
Campo/Campus Goiás/UAECH. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: I. Formar um grupo permanente de estudos para produção de
documentos científicos e elaboração de propostas que contribuam com o desenvolvimento e formulação de propostas
destinadas à política pública para a educação dos povos do campo (em âmbito local, regional e nacional); II. Desenvolver
seminários de socialização que envolvam a participação coletiva dos sujeitos e comunidades envolvidas; III. Produzir materiais
científicos para a apresentação e publicação, assim como comprometer-se com a realização de ações devolutivas; IV. Subsidiar
reflexões para a reformulação e reestruturação das diretrizes do PPC do curso de Licenciatura em Educação do Campo.

Resultados Esperados
Pretende-se que os dados obtidos pela pesquisa contribuam para a reflexão sobre a formação em Educação do Campo. E,
possa também subsidiar novas pesquisas e elaborações teóricas voltadas para a população do Campo, bem como, corroborar
para a discussão e implementação de políticas públicas para a Educação do Campo. No final da pesquisa pretende-se fazer
uma devolutiva para os sujeitos e instituições envolvidos, produzir artigos e apresentar em congressos em âmbito regional e
nacional. O presente projeto de extensão será desenvolvido por meio de ações que coadunam com o direcionamento e
princípios norteadores do PPC do curso de Licenciatura em Educação do Campo que congrega aspectos teóricos e
metodológicos produzidos e amparados pela proposta de desenvolvimento social e político para efetivação das políticas
públicas de educação para os povos do campo. Nesse sentido, com a metodologia proposta almejamos conhecer a realidade
concreta dos sujeitos envolvidos no processo, mediante a interlocução e construção coletiva dos saberes para, assim,
apresentarmos, de modo científico, os dados produzidos a partir do conhecimento dessa realidade.

C������

Coordenação: PAULO FERNANDO RIBEIRO DE
SOUZA

E-
mail: Telefone:
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Nome Categoria Função Unidade Início Fim

HELLIENE FERREIRA COSTA DISCENTE Aluno em Atividade Curricular 15/12/2021 15/12/2022

ELBIO DE BRITO SILVA DISCENTE Aluno em Atividade Curricular 15/12/2021 15/12/2022

PATRICIA BASILIO TELES STABILE DOCENTE Instrutor-supervisor 15/12/2021 15/12/2022

PEDRO HENRIQUE GOMES XAVIER EXTERNO Participante 15/12/2021 15/12/2022

JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO DISCENTE Aluno em Atividade Curricular 15/12/2021 15/12/2022

MARA DIVINA DA COSTA EXTERNO Participante 15/12/2021 15/12/2022

NEIDE APARECIDA FERREIRA EXTERNO Participante 15/12/2021 15/12/2022

RONE ROSA MARTINS SERVIDOR Participante 15/12/2021 15/12/2022

HELIO SIMPLICIO RODRIGUES MONTEIRO DOCENTE Instrutor-supervisor 15/12/2021 15/12/2022

ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS CARDOSO DOCENTE Instrutor-supervisor 15/12/2021 15/12/2022

VITOR DE ALMEIDA SILVA DOCENTE Instrutor-supervisor 15/12/2021 15/12/2022

PAULO FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA DOCENTE Coordenador 15/12/2021 15/12/2022

O�������� �� P������

Descrição da Atividade: Período
Realização:

Carga
Horária:

1. Articulação e Produção de textos subsidiados pelos temas geradores do Tempo Comunidade,
coordenados, não obstante, pelo Grupo de Estudo e pelos memoriais e Caderno Realidade dos
discentes

15/12/2021  
a  
15/11/2022

50 h

Participantes Relacionados:

1. ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS CARDOSO - Instrutor-supervisor 10 h

2. PATRICIA BASILIO TELES STABILE - Instrutor-supervisor 10 h

3. PAULO FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA - Coordenador 10 h

4. PEDRO HENRIQUE GOMES XAVIER - Participante 10 h

5. VITOR DE ALMEIDA SILVA - Instrutor-supervisor 10 h

Descrição da Atividade: Período
Realização:

Carga
Horária:

1. Realização de Seminários de Socialização ao fim de cada semestre letivo. Nesses seminários serão
compartilhados os resultados das pesquisas e trabalhos desenvolvidos durante as disciplinas
obrigatórias de Experiência Compartilhada, cujo principal objetivo é desenvolver a articulação entre os
conteúdos ministrados no Tempo Universidade e as práticas e intervenções realizadas durante o
Tempo Comunidade. Os seminários contarão com a participação de palestrantes e membros externos
à UFG, assim como docentes, discentes e técnicos do curso de Licenciatura em Educação do Campo.

15/12/2021
  a  
15/11/2022

40 h

Participantes Relacionados:

1. ELBIO DE BRITO SILVA - Aluno em Atividade Curricular 5 h

2. HELIO SIMPLICIO RODRIGUES MONTEIRO - Instrutor-supervisor 5 h

3. HELLIENE FERREIRA COSTA - Aluno em Atividade Curricular 5 h

4. MARA DIVINA DA COSTA - Participante 5 h

5. NEIDE APARECIDA FERREIRA - Participante 5 h

6. ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS CARDOSO - Instrutor-supervisor 5 h

7. PAULO FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA - Coordenador 5 h

8. VITOR DE ALMEIDA SILVA - Instrutor-supervisor 5 h

Descrição da Atividade: Período
Realização:

Carga
Horária:

1. Composição de um Grupo de Estudo sistemático cujo principal objetivo se dá pela abordagem
crítico-reflexiva do conceito e da prática da Alternância. Nesse espaço serão desenvolvidas ações e
pesquisas a respeito dos instrumentos pedagógicos necessários ao curso para a efetiva realização de
seus princípios norteadores. Pretende-se, igualmente, destacar a importância da interlocução entre os
saberes e a transversalidade das perspectivas por intermédio de metodologias participativas.

15/12/2021
  a  
15/09/2022

60 h

Participantes Relacionados:

1. ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS CARDOSO - Instrutor-supervisor 10 h

2. PATRICIA BASILIO TELES STABILE - Instrutor-supervisor 10 h

3. PAULO FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA - Coordenador 10 h

4. RONE ROSA MARTINS - Participante 10 h

5. VITOR DE ALMEIDA SILVA - Instrutor-supervisor 10 h

6. JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - Aluno em Atividade Curricular 10 h

Descrição da Atividade: Período
Realização:

Carga
Horária:

1. Participação no processo de reestruturação do PPC do curso de Licenciatura em Educação do
Campo/2022. Compromisso com a reflexão e reelaboração do significado do Tempo Comunidade
aliado aos anseios e necessidades emergentes das comunidades, grupos, associações, escolas do
campo, etc

15/12/2021
  a  
15/12/2022

40 h

Participantes Relacionados:

1. ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS CARDOSO - Instrutor-supervisor 10 h

2. HELIO SIMPLICIO RODRIGUES MONTEIRO - Instrutor-supervisor 10 h

3. PAULO FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA - Coordenador 10 h

4. VITOR DE ALMEIDA SILVA - Instrutor-supervisor 10 h

P������������ �� A��� �� E�������

Clique aqui para visualizar os participantes desta ação de extensão

D�������� ��� P����� �� T�������

Nome Vínculo Situação Início Fim
Discentes não informados

A���� V��������� �� PROJETO

Código - Título Tipo
Não há ações vinculadas

A���� ��� ����� � PROJETO ��� �����
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Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

O�������� / R��������� E��������

Objetivos

Articulação e produção de textos científicos

Seminário de Socialização e interlocução de saberes

Grupo de Estudos de Educação do Campo e Pedagogia da Alternância

Reflexão e Reestruturação do PPC do curso de Licenciatura em Educação do Campo/Campus Goiás/UAECH

C���������

Descrição das ativadades desenvolvidas Período

Articulação e Produção de textos subsidiados pelos temas geradores do Tempo
Comunidade, coordenados, não obstante, pelo Grupo de Estudo e pelos memoriais e
Caderno Realidade dos discentes

15/12/2021   a   15/11/2022

Realização de Seminários de Socialização ao fim de cada semestre letivo. Nesses
seminários serão compartilhados os resultados das pesquisas e trabalhos
desenvolvidos durante as disciplinas obrigatórias de Experiência Compartilhada, cujo
principal objetivo é desenvolver a articulação entre os conteúdos ministrados no Tempo
Universidade e as práticas e intervenções realizadas durante o Tempo Comunidade. Os
seminários contarão com a participação de palestrantes e membros externos à UFG,
assim como docentes, discentes e técnicos do curso de Licenciatura em Educação do
Campo.

15/12/2021   a   15/11/2022

Composição de um Grupo de Estudo sistemático cujo principal objetivo se dá pela
abordagem crítico-reflexiva do conceito e da prática da Alternância. Nesse espaço
serão desenvolvidas ações e pesquisas a respeito dos instrumentos pedagógicos
necessários ao curso para a efetiva realização de seus princípios norteadores.
Pretende-se, igualmente, destacar a importância da interlocução entre os saberes e a
transversalidade das perspectivas por intermédio de metodologias participativas.

15/12/2021   a   15/09/2022

Participação no processo de reestruturação do PPC do curso de Licenciatura em
Educação do Campo/2022. Compromisso com a reflexão e reelaboração do significado
do Tempo Comunidade aliado aos anseios e necessidades emergentes das
comunidades, grupos, associações, escolas do campo, etc

15/12/2021   a   15/12/2022

C����������� �� O�������� S���������

Descrição PROEC (Interno) Funpec Outros (Externo) Total Rubrica

Total: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Não há itens de despesas cadastrados

O�������� A�������

Descrição PROEC (Interno)

Total: R$ 0,00

Não há itens de despesas cadastrados

A�������

Descrição Arquivo

PPC do curso de Licenciatura em Educação do Campo

L���� �� F����
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Foto Descrição

Arquivos de fotos de atividades realizadas durante o Tempo Comunidade

Arquivos de fotos de atividades realizadas durante o Tempo Comunidade

Arquivos de fotos de atividades realizadas durante o Tempo Comunidade

Arquivos de fotos de atividades realizadas durante o Tempo Comunidade

Arquivos de fotos de atividades realizadas durante o Tempo Comunidade

Arquivos de fotos de atividades realizadas durante o Tempo Comunidade

Arquivos de fotos de atividades realizadas durante o Tempo Comunidade

Arquivos de fotos de atividades realizadas durante o Tempo Comunidade

Arquivos de fotos de atividades realizadas durante o Tempo Comunidade

Arquivos de fotos de atividades realizadas durante o Tempo Comunidade

Arquivos de fotos de atividades realizadas durante o Tempo Comunidade

L���� �� D������������ E��������� �� A���������� �� P�������

Autorização Tipo Data/Hora Análise Data da Reunião Autorizado

UNID. ACAD. ESP/CIENCIAS HUMANAS - GOI - NÃO ANALISADO

M��� A���������

Título Tipo Data de
Início

Data de
Términio Local Horário

H�������� �� P������

Data/Hora Situação

22/09/2021 19:09:06 CADASTRO EM ANDAMENTO

30/09/2021 11:36:31 SUBMETIDA

04/10/2021 11:46:01 AGUARDANDO APROVAÇÃO DO(A) DIRETOR(A)

A��������� �� P������

Data/Hora Justificativa Parecer Nota Situação

04/10/2021 11:45:59 APROVADO 9.8 AGUARDANDO APROVAÇÃO DO(A) DIRETOR(A)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

CERTIDÃO DE APROVAÇÃO AD REFERENDUM

APROVAMOS, ad referendum dos Colegiados da Unidade Acadêmica Especial de
Ciências Sociais Aplicadas - Câmpus Goiás (UAECSA-CG) e Unidade Acadêmica
Especial de Ciências Humanas - Câmpus Goiás (UAECH-CG), da Universidade Federal
de Goiás (UFG), a Proposta Consorciada (2408672 - Processo SEI
23070.049717/2021-64) para Alocação de Vagas do Magistério Superior
na Universidade Federal de Goiás, a saber:
a) Identificação da Unidade Acadêmica: Unidade Acadêmica Especial de Ciências
Sociais Aplicadas e Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas
b) Título da proposta: Serviço Social e as Ciências Humanas no desenvolvimento
sócio econômico, cultural em âmbito local, regional, estadual e nacional.
 

Documento assinado eletronicamente por Iram Leandro Da Silva, Chefe, em
11/10/2021, às 10:23, 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 Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 11/10/2021, às 10:52, 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 2408851 e o código CRC F3063F4A.

Referência: Processo nº 23070.049717/2021-64 SEI nº 2408851
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

DESPACHO

CHAMADA INTERNA Nº 01/2021 PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA
ALOCAÇÃO DE VAGAS DO MAGISTÉRIO SUPERIOR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

GOIÁS (CHAMADA INTERNA Nº 01/2021)
 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA ALOCAÇÃO DE VAGAS DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR NA MODALIDADE CONSÓRCIO PELA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS
HUMANAS

CÂMPUS GOIÁS/UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
 

PROPOSTA CONSÓRCIO

 

a) Identificação da Unidade Acadêmica: Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais
Aplicadas e Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas

 

b) Título da proposta: Serviço Social e as Ciências Humanas no desenvolvimento sócio
econômico, cultural em âmbito local, regional, estadual e nacional.

 

c) Objetivos Geral e Específicos                                 

Geral: Ampliar o quadro docente nas unidades acadêmicas do Campus Goiás, com uma vaga 
para o Curso de Serviço Social/Câmpus Goiás e uma vaga para um docente da área de Letras,
de tal maneira, intensificar o desenvolvimento sócio econômico, cultural em âmbito local, regional,
estadual e nacional com a melhoria da qualidade dos cursos de graduação e viabilidade dos
projetos de cursos de pós-graduação.

Específicos:

Suprimir o déficit de um profissional da área de Letras em disciplinas dos cursos de
graduação e nos projetos de curso de pós-graduação em construção.
Empreender esforços acadêmicos na UFG em responder aos desafios suscitados às
universidades brasileiras, no que se refere à expansão dos programas de pós-graduação.

Contribuir na formação de pessoas articulada aos princípios do SUS.

Impulsionar a articulação entre a pós-graduação e a graduação, por meio das atividades de
pesquisa, ensino e extensão.;

Enfrentar os desafios e fragilidade na socialização da produção intelectual do quadro
docente e discente por meio de publicação em revistas acadêmicas especializadas
revistas, considerando a prevalência da publicação em anais de eventos, o que tem
colocado barreiras no amplo reconhecimento acadêmico e social da participação docente
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em pesquisas e da produção discente.
Responder as demandas de aprofundamento da qualificação profissional dos assistentes
sociais e profissionais de áreas afins, ampliando sua capacidade teórico-técnica de
elaboração e avaliação de projetos de intervenção social, de consultorias e assessorias a
instituições governamentais, privadas e públicas não-estatais.
Contribuir na criação do Programa de Pós Graduação em Serviço Social.
Contribuir com os cursos de graduação, especialmente dos cursos de licenciatura da
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas e seus projetos de pós-graduação.

d) Caracterização da ampliação da oferta de vagas no curso de graduação Bacharelado
em Serviço Social existente na UFG/Câmpus Goiás

O Curso de Serviço Social ofertado pela Universidade Federal de Goiás (UFG)/Câmpus Goiás,
apresenta o pleito de ampliação de uma vaga de docente, sustenta-se em demandas  suscitadas
pela comunidade  externa, em especial de egressas/os que indicam a necessidade de
adensamento, aprimoramento intelectual, desenvolvimento sócio econômico e político de sujeitos
advindos de diversas regiões do país. Sendo assim, apresenta uma alternativa de criação do
curso de pós-graduação mestrado em Serviço Social com a garantia de quinze vagas.

 

e) Caracterização inovadora da proposta

Ressalte-se que, a presença do ensino superior na antiga capital do estado de Goiás, Vila Boa de
Goiás remonta ao século XIX, com a criação do curso de direito (1898), o sexto do país e nas
primeiras décadas do século XX da Escola de Pharmacia e Odontologia de Goyaz (1922 a 1931).
Com a transferência da capital para Goiânia,

[1]
 tais escolas acompanharam a mudança. Décadas

depois, os cursos de Direito, Farmácia e Odontologia integram-se à Universidade Federal de
Goiás, onde desmembraram-se em unidades autônomas, de Farmácia e de Odontologia
(FREITAS, 1999).

A ideia de acolher novamente um curso superior estimulou em 1989, a celebração do convênio
entre a Prefeitura da cidade de Goiás e a Universidade Federal de Goiás (UFG) para que, em
1990, fosse garantida uma Extensão da Faculdade de Direito de Goiânia, inaugurando novos
horizontes. De lá para cá, somou-se o aumento de cursos e a oferta de vagas.

Em 2008, a Faculdade de Direito decide criar, na cidade de Goiás, dentro do Projeto Reuni, o
Curso de Serviço Social. No mesmo ano, a antiga Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia
propõe a criação do curso de licenciatura em Filosofia. No ano seguinte, 2009, o Câmpus Cidade
de Goiás, o CCG, passa a funcionar com três cursos de graduação: Direito (60 vagas), Filosofia
(50 vagas) e Serviço Social (50 vagas). Os três cursos funcionam até hoje no período noturno
(FREITAS, 2016) 

[2]
.

Com isso, no ano de 2009, abre possibilidades para a criação do Campus da Universidade
Federal de Goiás (UFG), na Cidade de Goiás. Assim, a interiorização emerge como alternativa de
acesso por meio da democratização espacial de acesso à educação superior estatal, com o
ingresso de estudantes em áreas distantes das universidades federais ou estaduais que em geral
situam-se  nos centros urbanos

Com isso, o curso de Serviço Social ofertado pela Universidade Federal de Goiás (UFG)/Câmpus
Goiás, foi aprovado em 27 de junho de 2008 pelo Conselho Universitário (Consuni), por meio da
Resolução no 21, vinculado ao processo de interiorização das universidades brasileiras por meio
do Programa de Reestruturação das Universidades Federais (Reuni)I, decreto no 6.096 de
24/04/2007, que possibilitou a criação e o aumento de vagas também em localidades distantes
das capitais.
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Destaca-se que o curso de Serviço Social é resultante de debate incansável, de inúmeras
contribuições e da construção coletiva na busca de criação do primeiro curso público de Serviço
Social no estado de Goiás, contribuindo assim, para inserção da UFG em uma região
historicamente marcada por profundas desigualdades econômicas, sociais, políticas e culturais.

Sendo assim, o Curso de Serviço Social da UFG/Câmpus Goiás em 2019, completou dez anos
de existência, nesta década de história visualiza-se a consolidação desse Curso garantida por
meio de um trabalho coletivo desenvolvido pelos docentes, discentes e técnico-administrativos,
reafirmando o direito da classe trabalhadora ao acesso à educação estatal-pública e a defesa da
universidade crítica, laica e de qualidade.

Os dez anos de existência do Curso de Serviço Social é marcado por um processo de ampliação
dos acessos e estruturação da educação pública superior, no qual o Programa de Reestruturação
e Expansão das Universidades Federais (Reuni) e a construção de um marco regulatório de
democratização do acesso de estudantes oriundos de escolas públicas, negras e negros,
indígenas, quilombolas, ribeirinhos, assentados e acampados tornaram-se prioritárias como
política afirmativa das políticas educacionais no ensino superior. 

Assim, reafirma-se a relevância do Curso, sobretudo para a Região Rio Vermelho. Região onde a
Universidade Federal de Goiás (UFG)/Câmpus Goiás tem contribuído e escrito a história por meio
do ensino, pesquisa e extensão, com vistas ao fortalecimento do conjunto de política social como
mecanismo de democratização do Estado. Além disso, até o momento é o único Curso público-
estatal existente no estado de Goiás.

Nos últimos anos, em decorrência dos cortes orçamentários e redirecionamento das políticas
educacionais brasileiras, novos desafios se apresentam para a dinâmica constitutiva dos direitos
vinculados a educação. Encontra-se em ameaça as conquistas da democratização do acesso e
permanência da educação superior pública no país. Assim como, encontra-se em curso o
desmonte da educação superior como direito e a convertibilidade em mercadoria.

Portanto, o pleito ora apresentado de ampliação de vagas reveste-se de uma dupla relevância. Ao
passo que reafirma a construção coletiva e comprometida na formação profissional de graduados
em Serviço Social, com leitura e capacidade interventiva para desenvolvimento do trabalho nos
mais candentes e diversificados dilemas societais enfrentados na atualidade. Por outro, reafirma
o significado da educação pública, estatal, laica e de qualidade. O que representa uma expressão
do património público construído historicamente pelas disputas sociais mediadas pelo Estado e,
portanto, materialização de um projeto de país que tem como conflitualidade os interesses sociais.
Dessa maneira, reafirma-se a necessidade da educação pública e da continuidade de uma
proposta educacional que se afine com as necessidades sociais e não do mercado.

A ampliação do quadro docente no Curso de Serviço Social, da (UFG)/Câmpus Goiás,
disponibiliza 50 vagas anuais, conta com 129 estudantes ativos, doze docentes dentre estes três
encontram-se licenciados para qualificação/doutoramento. Ressalte-se ainda, aproximadamente
300 egressos/as que ora, encontram-se espraiados e inseridos/as em diversos espações sócio
ocupacionais sejam no campo ou na cidade.  

A UFG/Câmpus Goiás localiza-se na cidade de Goiás situada a 140 quilômetros de distância da
capital do estado de Goiás fundada por Bartolomeu Bueno da Silva Filho em 1727 por meio de
minas auríferas, possui um terreno acidentado às margens do Rio Vermelho, sua formação sem
planejamento, tendo ruas estreitas e tortas, com uma área territorial de 3.108.020 km² (2020)

[3]
.

Em 2001, foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), por possuir um conjunto arquitetônico formado
por monumentos históricos, casas construídas em adobe, ruas de pedras, portas e janelas de
madeira, dentre outras.

 Sua população estimada segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010
é de 24.727 habitantes, a população estimada para 2021 é de 22.122 pessoas. O percentual da
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população com rendimento mensal per capita de até 1/2 salário mínimo é 34,7% de acordo com o
IBGE 2010. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 2010 evidenciou uma
estimativa de 0,709.

Ainda, segundo o Censo de 2010, 75,38% das pessoas são residentes na área urbana e 24,62%
na área rural. Com relação à taxa de urbanização, a mesma apresentou alteração no período de
2000 a 2010, a população urbana do município de Goiás, em 2000 representava 72,98% e em
2010 passou a representar 75,38% do total.

Em seu contexto, pode-se notar a periferia presente na cidade, tendo em vista que no centro
histórico encontra-se em sua maioria famílias com amplo poder aquisitivo. As famílias da classe
trabalhadora situam-se em preponderância nos setores afastados do centro. Os/as habitantes são
limitados/as a emprego, visto que é uma cidade de interior, tendo como fonte de trabalhos apenas
comércios locais, artesanatos, turismo e serviços públicos, o que amplia o desemprego. Segundo
dados contidos na plataforma IBGE Cidades

[4]
, em 2019 contava-se com 4.165 pessoas

ocupadas, simbolizando 18,4%.

Além da falta de acesso a política de trabalho e geração de renda, enfrenta-se dificuldades e
burocracias no acesso à política social – transporte, habitação, saúde, educação, cultura, lazer,
saneamento básico.  Essas ausências do Estado nos bairros periféricos da cidade, geram
impactos na vida das sujeitas/os/es, que evidenciam as expressões da questão social e, por
vezes, agudização das existentes. Em especial, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 95
(EC-95) que estabelece um teto para os gastos primários. Sendo que o município conta-se com
26 assentamentos rurais o que amplia as demandas sociais.

A crise sanitária que atinge a esfera mundial provoca implicações nas condições de vida, além de
que as iniciativas do governo brasileiro de corte dos investimentos no conjunto de política social,
as contrarreformas – previdência, trabalho, em andamento a administrativa, dentre outras –
provocam a redução da proteção social, sendo que decorre daí, a ampliação da desigualdade,
das injustiças, da fome, do desemprego, da pobreza para a maioria da classe trabalhadora.
Dessa maneira, afeta as estratégias de enfrentamento da pandemia e, o número significativo de
óbitos em tempos da pandemia do Covid-19, a morosidade na garantia da cobertura vacinal.

Neste contexto, completa-se justifica, considerando a relevância da criação do Programa de Pós-
Graduação em Serviço Social para responder às demandas por qualificação em nível de Pós-
Graduação stricto sensu apresentadas por assistentes sociais, discentes em fase de conclusão
do Curso de Graduação e profissionais de áreas afins.  

 A proposta de criação Pós-Graduação stricto sensu insere no rol das iniciativas do Curso de
Serviço Social, as quais buscam responder, tanto as demandas da graduação, do fortalecimento
dos cursos de pós-graduação na área, quanto à necessidade do curso de acompanhar o esforço
acadêmico da UFG em responder aos desafios suscitados às universidades brasileiras, no que
se refere à expansão dos programas de pós-graduação, da curricularização da extensão, bem
como a formação em saúde para o alcance da integralidade no sentido de contribuir para a
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Mestrado em Serviço Social da UFG/Câmpus Goiás responde prioritariamente as demandas
de egressos do curso de graduação em Serviço Social da UFG, das universidades e faculdades
privadas existentes em Goiás, bem como de outros cursos de áreas afins e quiçá discentes de
outros estados brasileiros.

À vista disso, o programa possibilitará a formação qualificada dos profissionais, contribuindo com
inúmeras instituições e organizações e se constituindo como referência na produção de
conhecimento no campo do Serviço Social e na interlocução com outras áreas do conhecimento.
Além disso, impulsiona a articulação entre a pós-graduação – Stricto Sensu e Lato Sensu – a
graduação, por meio das atividades de pesquisa, ensino e extensão.
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f) Caracterização integradora da proposta

A ampliação do quadro docente no Curso de Serviço Social se justifica ainda, considerando a
relevância de a Residência Multiprofissional em Saúde uma estratégia de inovação na formação
de gestão de pessoas para a área de saúde e possibilidade de introduzir mudanças nos modos
de compreender e propor o cuidado em saúde, tendo como referência a integralidade e os
determinantes sociais que interferem no processo saúde doença.

O Serviço Social insere como uma das profissões pioneiras no Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde, vinculado ao Hospital das Clínicas/UFG/Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (HC-UFG/Ebserh), implantado por meio da Portaria HC/UFG no 038 de 16
de maio de 2010, com o objetivo de construir competências compartilhadas para o cuidado em
saúde, por meio da ação articulada entre diferentes profissões tendo como eixo orientador os
princípios e diretrizes do SUS e as necessidades locais e regionais.

As residências multiprofissionais e em área profissional da saúde foram criadas pela Lei no

11.129 de 2005 e são orientadas pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS),
a partir das necessidades e realidades locais e regionais, e abrangem as profissões da área da
saúde, a saber: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço
Social e Terapia Ocupacional.

Como pós-graduação na modalidade lato sensu, a residência multiprofissional é vinculada ao
Ministério da Educação (MEC), com bolsa remunerada, tem duração de dois anos de dedicação
exclusiva, o que equivale a uma carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, totalizando
5.760h, organizadas em eixo teóricos e teóricos–práticos – corresponde a 20%) e em atividades
práticas (80%), acompanhadas por tutores acadêmicos e preceptores de serviço.

O Curso de Serviço Social UFG/Câmpus Goiás, desde 2011, a partir da solicitação da
Coordenação do Serviço Social do Hospital das Clinicas (HC), tem contribuído efetivamente com
a residência do HC-UFG/Ebserh, assumindo a responsabilidade de componentes teóricos das
disciplinas da residência na área do Serviço Social – quatro disciplinas, eventualmente uma
disciplina no eixo transversal, assim como orientação do Trabalho de Conclusão da Residência
(TCR). Os docentes acumulam à tutoria acadêmica com as atividades na graduação,
influenciando o seu trabalho na medida que intensifica atividades na sua rotina.

Há um esforço e compromisso do Curso de Serviço Social/Câmpus Goiás diante do entendimento
da importância das residências multiprofissionais em saúde como estratégias de formação e
qualificação de recursos humanos para a saúde, se constituindo enquanto formação continuada e
pós-graduada, que tem seu processo de ensino-aprendizagem sustentado na educação
permanente em saúde, que articula prática, teoria e pesquisa,  necessária a formação crítica,
reflexiva, de qualidade na saúde, articulada com os princípios constitutivos do Projeto de Reforma
Sanitária e do Projeto Ético Político do Serviço Social.

Diante do exposto, reconhecendo a relevância do Programa de Residência Multiprofissional em
Saúde para a UFG e a contribuição efetiva para fortalecimento da formação ancorada aos
princípios basilares do SUS e com as necessidades de saúde da população, requer a ampliação
do quadro docente do Curso de Serviço Social e consequentemente da tutoria acadêmica para
assumência das atividades da residência, com dedicação, sem sobrecarga e precarização do
trabalho, pois isto interfere na formação de qualidade.

O Campus Goiás possui, atualmente, um único docente da área de Letras atendendo as
disciplinas de língua portuguesa, com uma demanda crescente por mais um profissional desta
área, devido à ampliação da oferta de cursos de licenciatura, além do atendimento dos demais
cursos das duas unidades acadêmicas. É preciso destacar ainda que há projetos de cursos de
pós-graduação lato sensu a médio prazo e stricto sensu a longo prazo, que necessitarão de um
aporte de vagas docentes, principalmente da área de letras, em um futuro próximo.
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g) Impacto na melhoria da qualidade do ensino

 O diálogo, a reflexão e a avaliação no âmbito do Curso de Serviço Social, tem apontado a
necessidade adensar as atividades de pesquisa, ensino e extensão a partir da ampliação do
quadro docente, tendo em vista a relevância e o compromisso do respectivo curso na formação de
graduados em Serviço Social e possíveis assistentes sociais com densidade teórico-
metodológica, ético-política e técnico-operativa para apreensão crítica da realidade social, suas
particularidades da formação social brasileira e do trabalho do assistente social, no entendimento
das expressões da questão social  no sentido de construir respostas concretas que aproximem à
população aos direitos sociais, no contexto de aprofundamento das desigualdades sociais e
econômicas no Brasil.

h) Impacto na pós-graduação, pesquisa e extensão

Implementação da Pós-Graduação em Serviço Social na Unidade Acadêmica Especial de
Ciências Sociais Aplicadas e na Unidade Especila de Ciências Humanas/Câmpus Goiás – UFG
e incentivo à expansão da pesquisa e atividades de extensão nas áreas das ciências sociais
aplicadas e ciências humanas.

 

i) Viabilidade da proposta em relação aos objetivos da chamada com o respectivo
cronograma de execução

 2022

Atividades/meses Jan.Fev.Mar.Abr.Mai.Jun.Jul.Jun.Jul.Ago.Set.Out.Nov.Dez.

Planejamento
participativo

Democrático/elaboração
do Projeto de Mestrado

X  X     X       

Realização do
Seminário   X            

Plano de trabalho da
Residência
multiprofissional

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

Pesquisas e estudos   X X X X X X       

Encontros ampliados   X X X X X X X X X X X X

Reuniões de comissões
de trabalho X X X X X X X X X X X X X X

Sistematização e
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Sistematização e
registro X X X X X X X X X X X X X X

Produção Intelectual   X X X X X X X X X X X X

Efetivação do Projeto de
Mestrado      X X X X      

 

[1]
 Reunida em 4 de março de 1933, a comissão concluiu pela escolha da região de Campinas. A

24 de outubro do mesmo ano, ocorreu o lançamento da pedra fundamental.

[2]
 Disponível em: https://www.goias.ufg.br/p/11739-historico.

[3]
 Dados do IBGE. Disponível em: < https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/go/goias.html>.

Acesso em: 22 set. 2021.

[4]
 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/goias/panorama>. Acesso em: 22 de

setembro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por George Francisco Ceolin,
Coordenador de Curso, em 10/10/2021, às 08:59, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
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Resumo:

O movimento de Educação do Campo surge no Brasil a partir das demandas dos movimentos sociais de luta

pela terra por uma perspectiva de educação política para a transformação social dos povos que vivem e

trabalham no campo. No contexto de uma educação construída pelos sujeitos campesinos têm se multiplicado

experiências de formação por Alternância como eixo central de uma proposta que busca romper com o modelo

de escola tradicional e com a visão reducionista do ato de ensinar. Para isso a Alternância propõe um processo

educativo que conjuga diferentes saberes distribuídos em espaços e tempos formativos. A Alternância se

constitui como proposta pedagógica nos diferentes níveis de educação, da Educação Básica ao Ensino Superior.

No município de Goiás a Universidade Federal de Goiás oferta a Licenciatura em Educação do Campo – Ciências

da Natureza, sob a organização da Alternância, com a formação inicial docente para atuar nas escolas do campo

e, a Secretária Municipal de Educação tem adotado a Alternância nas escolas do campo do município. Neste

contexto, este projeto de extensão visa acompanhar, construir e desenvolver, por meio de parceria entre a

Universidade Federal de Goiás, a Secretária de Educação do Município de Goiás e a Escola Família Agrícola de

Goiás, processos formativos que vinculem a Educação do Campo e a Alternância na Educação Básica. Nesse

sentido aproximar-se da realidade social da Alternância nas escolas do campo da Educação Básica do município

de Goiás por meio do encontro com os sujeitos que estão imersos nessa situação social a partir de uma

proposta de reflexão e práxis construindo um ambiente de colaboração mútuo entre os sujeitos envolvidos com

vistas a fortalecer a Alternância nestas escolas do campo assim como propiciar momentos formativos tanto para

os discentes da Licenciatura em Educação do Campo e professores formadores do curso quanto para os

professores e gestores das escolas do campo do campo do município.

<< Voltar

UFGNet

 UFG - SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades AcadêmicasA+ A-  Tempo de Sessão: 01:00 SAIR

Semestre atual: 2021.1CICERO JOSINALDO DA S. OLIVEIRA Alterar vínculo

UNID. ACAD. ESP/CIENCIAS HUMANAS - GOI (11.03.02)

Projeto Extensão - Profa Elisandra (2440562)         SEI 23070.056739/2021-81 / pg. 28

https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/verPortalDocente.do
https://apps.ufg.br/
https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/logar.do?dispatch=logOff
https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/escolhaVinculo.do?dispatch=listar


25/10/2021 SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/extensao/AutorizacaoDepartamento/lista.jsf 2/8

Justificativa:

A Educação do Campo é um movimento que nasce no Brasil a partir das lutas e reinvindicações dos sujeitos

sociais campesinos nas últimas décadas do século 20. Se configura como uma proposta de educação que

assenta-se sob uma perspectiva de transformação da realidade da educação ofertada no espaço rural.

Contrapondo-se, portanto, ao modelo de educação rural que é respaldado pelo modelo econômico do capital.

Em Goiás, as características econômicas e de ocupação do estado demonstram, por um lado, o alto índice de

concentração de terras pautado no projeto econômico do agronegócio e, por lado outro, a organização dos

trabalhadores do campo que desde a década de 1980 lutam por outro projeto de desenvolvimento para o campo

baseado na reforma agrária. De modo particular, o município de Goiás, antiga capital do Estado de Goiás, foi

cenário de luta política e econômica na região, pois a concentração de terras esteve no poder de famílias

tradicionais, que durante décadas se revezavam a frente da administração política da região. Atualmente o

município está inserido no Território da Cidadania do Vale do Rio Vermelho e possui o maior número de

assentamentos rurais da região. Ou seja, as lutas dos trabalhadores do campo pela terra, resultaram na

conquista de 24 (vinte e quatro) assentamentos da reforma agrária. O que demonstra que estes sujeitos estão

organizados em movimentos de re-existência e na luta pela garantia de direitos como a terra, a saúde, a

cultura, a valorização da sua identidade, a educação e enfim a vida. Este cenário regional de lutas por direitos

coaduna com o movimento nacional dos trabalhadores do campo organizados em movimentos sociais de luta

pela terra e pela reforma agrária, a partir da década de 1980. Ademais, segundo Arroyo, Caldart e Molina

(2011), essas lutas estavam interligadas a defesa do direito à Educação do povo brasileiro do campo. Nesse

aspecto, o projeto de Educação do Campo nasceu em julho de 1997, na realização do Encontro Nacional de

Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (ENERA), realizado na Universidade de Brasília (UnB) e promovido

pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), o Fundo das Nações Unidas (Unicef), a Organização das

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

(CNBB) (FERNANDES, MOLINA, 2004). Ao defenderem outro modelo de educação, a formação de professores,

inicial e continuada, torna-se uma das frentes de luta do movimento de Educação do Campo. Segundo Caldart

(2011a), o movimento constrói um conceito abrangente de educador, pois identifica que este tem como trabalho

principal o fazer e o pensar a formação humana. Neste caminho, o projeto de educação do campo insiste na

necessidade de políticas e projetos de formação de educadoras e educadores do campo. Diante do exposto, a

criação das Licenciaturas em Educação do Campo é uma das reinvindicações dos movimentos sociais por uma

política de formação de professores que se identifique com este projeto de educação do campo e, portanto, com

a questão do campesinato. A Licenciatura em Educação do Campo, apresenta-se neste contexto, como a

efetivação de uma política pública que se configura como uma graduação nas universidades públicas brasileiras,

cujos principais destinatários são os próprios sujeitos camponeses, quer sejam eles professores que atuam em

escola do campo, quer sejam jovens camponeses que almejam se tornar educadores. Portanto, este curso tem

como objetivo formar e habilitar profissionais do próprio campo, para atuação nos anos finais do Ensino

Fundamental e Médio, além de atuar na gestão de processos educativos escolares e comunitários. Esses cursos

devem promover uma estratégia metodológica de formação de educadores, que tenha como pilar central a

formação para docência multidisciplinar por áreas de conhecimento em regime de Alternância (MOLINA;

ANTUNES-ROCHA, 2014). No município de Goiás a Universidade Federal de Goiás, apoiada no histórico de

constituição do campesinato da região, com o objetivo de formar os sujeitos do campo dentro de um projeto de

educação emancipatória oferta a Licenciatura em Educação do Campo em regime de Alternância. Deste modo

institui-se a formação inicial de professores pautada no projeto de Educação do Campo. A Alternância constitui-

se por uma matriz teórica em que a organização do processo educativo conjuga diferentes saberes distribuídos

em espaços e tempos formativos. Nestes, os sujeitos desenvolvem sua formação dentro dos paradigmas de

valorização da identidade, da cultura, da territorialidade e da articulação entre educação formal e os saberes da

vida. A organização em alternância é articulada com um perfil de formação de professor viabiliza ao

formando/futuro docente estar vinculado a compreensão da realidade do campo e para a intervenção e

compromisso com a luta do campesinato. O professor em formação inicial, por meio das vivências alternadas

em tempo escola e tempo comunidade tem a oportunidade de conhecer, vivenciar e refletir sobre a realidade do

campo e de seus sujeitos. A Alternância não se configura como matriz pedagógica exclusiva na formação de

professores, ao contrário à sua origem aconteceu na Educação Básica. Pois pensa um modelo de escola e

formação humana rompendo com o modelo de escola tradicional e com a visão reducionista do ato de ensinar

como uma relação dual de quem ensina e quem aprende. De acordo com Silva (2012), passa a considerar uma

relação mais complexa no qual o saber não pode ser reduzido a um objeto pré-fabricado, herdado do passado e

que pode ser transmitido. Ou seja, está envolta em uma relação complexa em que o conhecimento é

reconstruído permanentemente, considerando seu passado, o seu presente e tendo como perspectiva o futuro.

No município de Goiás, a Secretária Municipal de Educação (SME) e a Secretária de Estado de Educação

(SEDUC) tem constituído experiências escolares pautadas no projeto de Educação do Campo que promovem a

formação escolar por meio da Pedagogia da Alternância. Neste contexto, os professores em exercício destas

escolas são desafiados a colocar no exercício profissional, pensar e construir propostas pedagógicas próprias

que dialoguem com a perspectiva de uma formação humana, emancipatória e de valorização do campesinato e

seus modos de vida. Especificamente a Secretaria Municipal de Educação possui quatro escolas polos no campo,

a saber: Escola Municipal Holanda, Escola Municipal Terezinha Rocha de Jesus, Escola Municipal Olympia

Angélica de Lima e Escola Municipal Vale do Amanhecer. Destas, as duas últimas já desenvolvem os processos

pedagógicos em Alternância de tempos e espaços formativos. As duas primeiras escolas discutem junto a

comunidade escolar a viabilidade de adoção de um projeto pedagógico em Alternância. Outrossim, no município

também temos a Escola Família Agrícola de Goiás (EFAGO) vinculada a Secretária Estadual de Educação. Na

experiência da EFAGO, a instituição busca oferecer aos estudantes camponeses uma educação vinculada à

cultura da região a partir da Pedagogia da Alternância, ou seja, valorizando o tempo escola e o tempo

comunidade e promovendo o estímulo ao desenvolvimento da agricultura familiar, numa perspectiva

comunitária. Este projeto de extensão objetiva colaborar com o desenvolvimento de processos formativos que

vinculem a Educação do Campo e a Alternância na Educação Básica. Promovendo, ao mesmo tempo, a

formação inicial dos discentes dos cursos de licenciatura da Universidade Federal de Goiás e a formação

continuada dos professores e gestores em exercício das escolas do campo à medida que se coloca no processo

de dialogar, construir e avaliar as propostas pedagógicas da Educação Básica do Campo no município de Goiás.

Neste contexto este projeto visa construir uma via de mão dupla para a formação docente inicial e continuada.

Promovendo momentos na formação inicial dos professores da UFG, em que poderão estabelecer a relação

entre o contexto das escolas do campo e a proposta pedagógica em Alternância, e na formação continuada dos

professores e gestores da rede em que por meio de um grupo de trabalho poderão refletir e investigar a própria

prática em Alternância na Educação Básica. Deste modo, este projeto adota como objetivo geral acompanhar,

construir e desenvolver, por meio de parceria entre a Universidade Federal de Goiás, a Secretária de Educação

do Município de Goiás e a Escola Família Agrícola de Goiás, processos formativos que vinculem a Educação do

Campo e a Alternância na Educação Básica do município com vistas a construção de uma práxis educativa nas

escolas do campo.

Fundamentação Teórica:

Ao analisar historicamente o movimento de Educação do país, percebe-se que o desenvolvimento da escola

voltada aos povos do campo no Brasil, pautou-se em um projeto de educação que estruturou um território

alienado porque ofertou, para os grupos sociais que vivem do trabalho no campo, um modelo de

desenvolvimento que os expropriou da terra. Fernandes e Molina (2004) defendem que a origem da educação

rural está na base do pensamento latifundista empresarial, do assistencialismo e do controle político sobre a

terra e as pessoas que nela vivem. Nesse sentido, coadunamos com Calazans (1993) quando a autora defende

que a escola surge no meio rural brasileiro de maneira tardia e descontínua. Pois, como elucida Leite (1999, p.

111) “o que fica claro para nós é que, ao longo do desenvolvimento do processo econômico-liberal brasileiro,

independente da época ou da estrutura do Estado, a escola no meio rural esteve a serviço do capital e dos

capitalistas”. Segundo Ribeiro (2013, p.180) este modelo de educação rural foi utilizado como: instrumento do

capital para a expropriação da terra combinada a proletarização do agricultor, e para a constituição de um

mercado consumidor de produtos agrícolas industrializados, associada à geração de dependência dos

agricultores em relação a esses produtos. Nesse contexto toma a realidade do campo, a partir de um olhar

superficial, como lugar do “atraso” do “subalterno” (ARROYO, 2007; PESSOA, 2007, FERNANDES, CERIOLI,

CALDART, 2011; OLIVEIRA, 2011; PEIXER, 2011) e assim, a formação do sujeito do campo tem por finalidade

formar um sujeito para o sistema capitalista, mesmo que este fique a margem do mesmo. Arroyo (2007)

destaca um paradigma urbano em que a formulação de políticas públicas pensa na cidade e nos cidadãos

urbanos como beneficiários desses direitos, marcando a secundarização do campo e a falta de políticas para o

campo em todas as áreas públicas, saúde e educação de maneira particular. “O campo é visto como uma

extensão, como um quintal da cidade” (ARROYO, 2007, p. 159). Somando a esse cenário de invisibilidade do

campesinato, a escola rural sempre ficou à margem dos investimentos das políticas públicas do nosso país.

Favorecendo a saída dos jovens do campo para a continuidade dos estudos e a independência financeira. Sobre

essa situação Silva et al (2006, p. 80) relata que: Em muitas famílias se criam relações de final de semana, isto

é, os jovens permanecem durante a semana na cidade onde estudam, trabalham e moram, e nos finais de

semana vão para a casa dos pais. Ou seja, grande parte da juventude camponesa está buscando alternativas

fora do ambiente camponês. Essa situação de êxodo do jovem do campo marca um ponto importante na luta

pela terra. “Como lutar pela conquista e permanência na terra, se os filhos sairiam rumo à cidade para

estudar?” (ANTUNES-ROCHA; et al, 2010, p. 69). A partir de questões como esta é que surge o movimento pela

Educação do Campo, que propõe o resgate de uma perspectiva de educação política para a transformação social

dos povos que vivem e trabalham no campo. Tornando este espaço em local de vida, cultura, identidade,

convivência e dignidade. Os Centros Familiares de Formação em Alternância, as Escolas da Roça, as práticas

educativas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), as lutas dos agricultores familiares por

escola, as experiências dos movimentos de educação de base, as diferentes experiências de Educação Popular,
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as práticas educativas das Comunidades Eclesiais de Base, entre outras, são sementes de onde brotou o

Movimento Por Uma Educação do Campo (ANTUNES-ROCHA; et al, 2010, p. 69). Fernandes (2002) destaca que

a razão pela qual nasceu a ideia de uma Educação do Campo foi por conta de um novo olhar sobre o campo. A

luta pela terra e a conquista dos assentamentos resultara em um novo território, onde se desenvolvia uma nova

realidade. E, nesses territórios os sujeitos do campo entenderam que era necessário construir uma nova escola

em que a educação estivesse aberta ao mundo desde o campo. “Ver o campo como parte do mundo e não como

aquilo que sobra além das cidades” (FERNANDES, 2002, p. 91). Para Molina (p.12, 2014): O movimento da

Educação do Campo compreende que a Escola do Campo deva ser uma aliada dos sujeitos sociais em luta para

poderem continuar existindo enquanto camponeses e para continuar garantindo a reprodução material de suas

vidas a partir do trabalho na terra. Para tanto, é imprescindível que a formação dos educadores que estão sendo

preparados para atuar nestas escolas considere, antes de tudo, que a existência e a permanência (tanto destas

escolas, quanto destes sujeitos) passam, necessariamente, pelos caminhos que se trilharão a partir dos

desdobramentos da luta de classes, do resultado das forças em disputa na construção dos distintos projetos de

campo na sociedade brasileira. Este projeto representa um movimento de educação que se organiza a partir da

construção com os movimentos sociais, com a classe trabalhadora. Fruto do trabalho e lutas da Educação

Popular. Uma educação baseada na prática Freireana de “um projeto político educacional que, por meio da

conscientização e da politização das classes populares, pudesse superar a dominação do capital e transformar,

pelas mãos do povo, a ordem das relações de poder e da própria vida do país.” (BRANDÃO; FAGUNDES, 2016,

p. 93). Freire (2011) propõe o diálogo para a compreensão verdadeira da realidade. Pois, o diálogo para Freire é

o encontro dos homens para ser mais e é a partir dele que se constrói nos sujeitos o pensar verdadeiro.

Portando, pensar uma educação que de fato seja do campo precisa ser construído com os sujeitos do campo

engajados, conscientes e politizados. Pois, “a educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de A

sobre B, mas de A com B” (FREIRE, 2011, p. 116). Coadunando com esta perspectiva de compreensão e

transformação da realidade com o sujeito que nela vive que, nas últimas décadas, o movimento de Educação do

Campo tem multiplicado experiências de formação por alternância como eixo central de formação campesina

(SILVA, 2015). A origem desta proposta pedagógica resulta do desencanto com a educação formal oferecida aos

filhos de camponeses franceses. Segundo Barbosa (2012), a preocupação dos agricultores franceses estava no

fato de que com a educação do meio rural negligenciada pelo Estado, seus filhos precisavam escolher entre

optar em continuar os estudos saindo do meio rural ou permanecer junto à família desenvolvendo as atividades

agrícolas. “Tal preocupação dos agricultores do início do século passado, na França, é hoje fato para os sujeitos

do campo no Brasil” (BARBOSA, 2012, p. 64). Atendendo a dificuldade em conciliar os estudos com a

permanência no campo é que a Pedagogia da Alternância tem como eixo central a organização do processo

educativo tanto na vivência na instituição escolar como no meio familiar. Alternam-se, deste modo, locais e

momentos de formação. A articulação de diferentes tempos e espaços da alternância como possibilidade do

desenvolvimento de ações educativas orientadas por uma lógica de construção coletiva de conhecimentos, na

qual a valorização e utilização das experiências e dos saberes dos sujeitos do campo fundamentam uma

dinâmica de formação contínua, por meio da relação prática, teoria e prática (SILVA, 2015, p.154). Segundo

Silva (2010) as razões para a valorização e utilização da alternância nas diferentes experiências brasileiras

estão ancoradas nas possibilidades da contextualização de uma educação e de uma escola com a realidade do

campo. No entanto, Silva (2010, p. 185 e 186) ressalta a falta de uma única modalidade de alternância

presentes nas experiências já estudadas: Girod de l’Ain (1974), Bourgeon (1979), Malglaive (1979), Gimonet

(1983) e Bachelard (1994) são alguns dos autores franceses que propõem, sucessivamente, tipologias

específicas a partir de diferentes critérios: seja de disjunção e divisão entre os dois períodos da alternância ou,

ao contrário, de articulação e unidade da formação entre os dois momentos. Apesar de cada autor utilizar

termos próprios para definição das formas existentes de alternância, as tipologias estabelecidas apresentam

bastantes semelhanças entre si e referem-se à alternância justapositiva ou falsa alternância - que se caracteriza

pela sucessão temporal de períodos consagrados a atividades diferentes em locais diferentes, sem o

estabelecimento de nenhuma ligação explícita entre a formação e atividades práticas; à alternância

aproximativa ou associativa - que apesar de envolver certo nível de organização didática na vinculação dos dois

tempos e espaços da formação, caracteriza-se muito mais por uma simples adição de atividades entre si; e à

alternância real ou integrativa, que consiste em efetivo envolvimento do educando em tarefas da atividade

produtiva, de maneira a relacionar suas ações à reflexão sobre o porquê e o como das atividades desenvolvidas.

Ou seja, uma vinculação efetiva dos tempos e espaços alternados, em uma unidade de tempo formativo, não se

tratando de mera sucessão de tempos teóricos e tempos práticos. A autora defende que a presença de

diferentes tipologias e classificações indica que o seu desenvolvimento exige a presença de dispositivos

pedagógicos, uma organização de atividades, de técnicas e de instrumentos específicos que, por sua vez,

estejam em coerência e articulados com o projeto e os princípios da formação e dos sujeitos envolvidos nas

experiências educativas. Dessa forma, compreensões distintas de formação dos sujeitos envolvidos construirão

projetos também distintos que se efetivaram em formas diferentes de alternância. No entanto, mesmo com

experiências tão diversas a alternância se consolidada como proposta pedagógica da Educação do Campo no

país, corroborada pelos documentos oficiais como o Parecer CNE/CEB 36/2001, que institui Diretrizes

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo e o Parecer CEB/CNE/MEC nº 1/2006 que regulariza

o calendário de Alternância na Educação Básica. Especialmente sobre a formação de professores, o Decreto

7352 de 2010, que dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na

Reforma Agrária – PRONERA, em seu artigo 5º manifesta: § 2o A formação de professores poderá ser feita

concomitantemente à atuação profissional, de acordo com metodologias adequadas, inclusive a pedagogia da

alternância , e sem prejuízo de outras que atendam às especificidades da educação do campo, e por meio de

atividades de ensino, pesquisa e extensão. § 3o As instituições públicas de ensino superior deverão incorporar

nos projetos político-pedagógicos de seus cursos de licenciatura os processos de interação entre o campo e a

cidade e a organização dos espaços e tempos da formação , em consonância com as diretrizes estabelecidas

pelo Conselho Nacional de Educação. Segundo Molina e Antunes-Rocha (2014), as experiências acumuladas na

execução de cursos de formação de educadores do campo, apoiados pelo Pronera, e executados em parceria

com os movimentos sociais, foram muito importantes para a elaboração das Diretrizes do Procampo. Com base

nestas experiências, os diferentes cursos de Licenciatura em Educação do Campo do país organizam-se

pedagogicamente no regime da Alternância, escolhendo em cada realidade e projeto distintos a forma mais

adequada para consolidar essa proposta. Para Molina (2012) a institucionalização e consolidação da Alternância

como modalidade de oferta da Educação Superior, na perspectiva da garantia do direito à educação para os

sujeitos do campo, considerando as especificidades de seu modo de produzir a vida, se constituem como

importante território conquistado pela Educação do Campo. Segundo Correia e Batista (2012) a alternância vem

se configurando como alternativa pedagógica que inspira metodologicamente diversas experiências na educação

básica, profissional e superior direcionadas às populações campesinas. Nesse sentido a Alternância propõe um

processo formativo em que cada sujeito desenvolve seu modo de ser garantindo sua sobrevivência, sua

reprodução física e cultural com contribuição dos saberes da escola e da universidade. E, portanto, alinha-se ao

projeto de Educação do Campo no sentido da reprodução da vida no campo e da articulação da escola com o

território. De modo que os sujeitos aprendizes podem elaborar sistemas de pensamentos e modos de vida, de

produzir, expressar, transmitir, avaliar e reelaborar seus conhecimentos e concepções sobre o mundo.

Transformando-se em um modelo educativo de re-existência e enfretamento aos modelos de escola pautados

na lógica do capital.

<< Voltar

Projeto Extensão - Profa Elisandra (2440562)         SEI 23070.056739/2021-81 / pg. 30



25/10/2021 SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/extensao/AutorizacaoDepartamento/lista.jsf 4/8

Metodologia:

O ato de conhecer a realidade é possível a partir da escuta daquele que vive essa mesma realidade. Em Freire

(2011) a pronúncia do mundo é realizada pelo povo e o diálogo é o lugar do encontro dos homens que buscam

saber mais. O diálogo verdadeiro não existe se não há sujeitos envolvidos em um pensar verdadeiro, um pensar

crítico. Portanto, alcançar a compreensão da realidade se faz possível a partir do ato de reflexão com o outro

pelo diálogo, momento em que é possível alcançar o pensar crítico verdadeiro sobre a situação social

investigada. No entanto, vale ressaltar que não há pensar certo e anunciar a palavra verdadeira fora da práxis.

Reflexão e ação interagem de forma solidária, pois, “não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí que

dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo” (FREIRE, 2011, p. 107). Para Freire, a práxis torna

possível o desvelamento da realidade e permite a conscientização do sujeito nela imerso. E, “a conscientização

é isto: tomar posse da realidade” (FREIRE, 1979). Segundo o autor, o desvelar da realidade a partir da

conscientização e visão crítica e dinâmica do mundo é condição sine qua non para a transformação permanente

dessa realidade (FREIRE, 1979). Nesse contexto, a pesquisa participante se apresenta como: (...) possibilidade

de transformação de saberes, de sensibilidades e de motivações populares em nome da transformação da

sociedade desigual, excludente e regida por princípios e valores do mercado de bens e de capitais, em nome da

humanização da vida social, que os conhecimentos de uma pesquisa participante devem ser produzidos, lidos e

integrados como uma forma alternativa emancipatória de saber popular (BRANDÃO; BORGES, 2007, p. 55)

Diante da reflexão levantada, este projeto busca aproximar-se da realidade social da Alternância nas escolas do

campo da Educação Básica do município de Goiás por meio do encontro com os sujeitos que estão imersos

nessa situação social a partir de uma proposta de reflexão e práxis tornando possível o pensar verdadeiro e

crítico sobre a realidade com vistas a sua transformação. Diante do exposto vale ressaltar que este projeto de

extensão teve início em outubro de 2020 e vem sendo desenvolvido desde então por meio de diversas

atividades construídas pelos sujeitos envolvidos (universidade, secretaria municipal de Educação, escolas e

famílias). Dentre as atividades propostas e desenvolvidas pela equipe foram realizados, entre o período de

novembro de 2020 a setembro de 2021, encontros de formação sobre a Alternância, construção do texto da

política pública municipal de regulamentação da Alternância e construção de instrumentos pedagógicos no

contexto do Ensino Remoto Emergêncial. Nestas atividades professores da LEdoC, discentes da LEdoC,

professores da SME, gestores escolares e famílias participaram de atividades de formação e construíram

encaminhamentos para as próximas atividades do projeto. Nos momentos de formação discutiu-se a

Alternância, seus conceitos e princípios, instrumentos e práticas pedagógicas. Esses momentos de formação

aconteceram ao longo do ano de 2021 de forma contínua e virtual utilizando a plataforma do Google meet

devido às condições de isolamento social impostas pela pandemia de Covid-19. No entanto, houveram também

encontros de formação presenciais ao longo do trabalho desenvolvido por este projeto. O primeiro encontro

ocorreu no mês de novembro de 2020 em espaço da Prefeitura Municipal de Goiás, seguindo os protocolos de

segurança sanitária. No mês de setembro de 2021 aconteceram dois encontros presenciais nas escolas Olympia

Angélica de Lima, localizada no Assentamento São Carlos, e Vale do Amanhecer, localizada no distrito de

Calcilândia, ambas no município de Goiás. Nestes dois últimos encontros as escolas se preparam para o retorno

das atividades presenciais no mês de outubro de 2021. Neste contexto foram discutidas a forma de organização

da Alternância para o restante do ano letivo de 2021, assim como encaminhamentos para o próximo ano

(2022). Como resultado das atividades de formação, o grupo tem demonstrado interesse no aprofundamento de

temas como: os instrumentos pedagógicos da Alternância, os marcos normativos da Educação do Campo e da

Alternância nas políticas públicas brasileiras e o papel dos diferentes sujeitos no processo educativo (família,

professores, funcionários das escolas e alunos da Educação Básica). Em relação ao texto de regulamentação da

Alternância no munícipio, houveram encontros virtuais, no ano de 2020 e 2021, para a elaboração da proposta.

O texto foi finalizado e encontra-se na Câmara de Vereadores do Município de Goiás aguardando tramitação.

Destaca-se que a elaboração do referido documento foi desenvolvida pelos sujeitos envolvidos neste projeto de

forma colaborativa, envolvendo escolas, universidade e a SME. Ainda durante o contexto de Ensino Remoto

adotado pela Secretária Municipal de Educação muitos desafios foram colocados ao desenvolvimento da

Educação do Campo e da Alternância nas escolas acompanhadas. Dentre os encaminhamentos tomados nesse

período as escolas adotaram blocos de atividades pedagógicos que foram elaborados e entregues aos

estudantes do município por meio do transporte escolar. Para a elaboração dos blocos a equipe deste projeto de

extensão deu suporte pedagógico na revisão destes materiais didáticos (documento em anexo). Docentes e

discentes da LEdoC junto com os professores das escolas organizaram grupos de trabalho para elaboração e

revisão do material didático, atividade desenvolvida quinzenalmente durante o ano de 2021. Diante do processo

construído desde o início do projeto e os encaminhamentos dados pelo grupo ressaltamos a importância da

continuidade das atividades formativas para manutenção de um ambiente contínuo de colaboração, avaliação e

desenvolvimento da Alternância nas escolas parceiras. Desta forma, propomos a continuidade do

desenvolvimento das atividades junto a SME de Goiás, nas escolas que já possuem a Alternância (Escola

Municipal Olympia Angélica de Lima e a Escola Municipal Vale do Amanhecer), nas escolas do campo que ainda

não possuem a Alternância (Escola Municipal Holanda e Escola Municipal Terezinha Rocha de Jesus) e

estabelecer o diálogo e desenvolvimento do projeto na Escola Família Agrícola de Goiás. Para isso o projeto

pauta-se na imersão na realidade por meio da escuta e diálogo com os sujeitos deste contexto. Com esse fim

serão desenvolvidas reuniões de formação entre os professores e gestores da Secretária Municipal de Educação

de Goiás, da Escola Família Agrícola de Goiás e professores e discentes da UFG/Regional Goiás a fim de

compreender as propostas construídas para a Alternância na Educação Básica. As atividades de formação são

periódicas e respeitam o ritmo e desenvolvimentos das atividades escolares. De forma geral, a partir do retorno

gradativo às atividades presenciais, as reuniões de formação serão desenvolvidas tanto de forma remota,

utilizando a plataforma do Google meet, quanto presenciais nas atividades mensais de planejamento

pedagógico das instituições parceiras. Na perspectiva de Educação Popular, a partir dos encaminhamentos

sugeridos pelo grupo novas propostas de intervenção na realidade podem ser construídas coletivamente como:

avaliação coletiva das atividades do projeto desenvolvidas até dezembro de 2021, visitas de orientação nas

escolas parceiras, elaboração coletiva de instrumentos pedagógicos para cada escola, o acompanhamento da

votação da políticas públicas para a implementação da Alternância nas escolas da rede municipal e participação

nas atividades das escolas como planejamentos coletivos, desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas,

entre outros. Partindo do referencial teórico da Educação do Campo e da Educação Popular, com vistas a

alcançar os objetivos deste projeto nos colocamos no lugar de construir proposta de maneira coletiva e dialógica

com os sujeitos deste projeto.
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Objetivos Gerais e Específicos: 

OBJETIVOS Objetivo Geral - Acompanhar, construir e desenvolver, por meio de parceria entre a Universidade

Federal de Goiás, a Secretária de Educação do Município de Goiás e a Escola Família Agrícola de Goiás,

processos formativos que vinculem a Educação do Campo e a Alternância na Educação Básica do município com

vistas a construção de uma práxis educativa nas escolas do campo. Objetivos Específicos - Acompanhar a

implementação e desenvolvimento da Alternância na Educação Básica do Município de Goiás; - Refletir sobre a

Educação do Campo e a Alternância nos processos educativos da Educação Básica e do Ensino Superior no

município de Goiás; - Desenvolver processos formativos na formação inicial e continuada de professores

pautados no projeto de Educação do Campo e na Pedagogia da Alternância; - Colaborar na estruturação de

alternativas para a realização da alternância nas escolas do campo do município de Goiás; e - Promover a

articulação entre ensino-pesquisa-extensão entre a formação de professores e as instituições educativas que

ofertam a Educação Básica em Alternância.

Resultados Esperados

Como resultado do trabalho desenvolvido espera-se construir um ambiente de colaboração mútuo entre a

Licenciatura em Educação do Campo da UFG/Regional Goiás, a Secretária Municipal de Educação do município

de Goiás e a Escola Família Agrícola. Este ambiente propiciará momentos formativos tanto para os discentes da

Licenciatura em Educação do Campo e professores formadores do curso quanto para os professores, famílias e

gestores das escolas do campo do campo do município. Neste ambiente colaborativo de trabalho pretende-se

acompanhar a votação na Câmara de vereadores do munícipio a proposta da política pública que regulamente e

traga orientações para o desenvolvimento da Alternância para a realidade das escolas do campo no município

de Goiás. Ademais espera-se fortalecer a Alternância nas instituições educativas parceiras por meio da reflexão,

desenvolvimento e avaliação de propostas pedagógicas que coadunem com esta perspectiva formativa. Por fim,

vislumbra-se a possibilidade de ampliar a oferta desta proposta didático-pedagógica na Educação Básica para

outras instituições educativas do campo na região.

CONTATO

Coordenação:

ELISANDRA

CARNEIRO DE

FREITAS

CARDOSO

E-

mail:
ELISANDRABIO@GMAIL.COM Telefone:

MEMBROS DA EQUIPE EXECUTORA

Nome Categoria Função Unidade Início Fim

POLLYANNE DE PAULA PEREIRA EXTERNO Participante 04/10/2021 31/12/2023

DORCELINA APARECIDA MILITAO EXTERNO Participante 04/10/2021 31/12/2023

JANAINA NOGUEIRA PACHECO DISCENTE
Aluno em Atividade

Curricular
04/10/2021 31/12/2023

VANDIR GOMES ROSA JUNIOR DISCENTE Bolsista 04/10/2021 31/12/2023

BRUNA CARDOSO CRUZ DOCENTE Participante 04/10/2021 31/12/2023

HELIO SIMPLICIO RODRIGUES

MONTEIRO
DOCENTE Vice-coodernador 04/10/2021 31/12/2023

ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS

CARDOSO
DOCENTE Coordenador 04/10/2021 31/12/2023

OBJETIVOS DO PROJETO

Descrição da Atividade: Período Realização:
Carga

Horária:

1. Reunião com a SME e EFAGO para discussão da proposta de

Alternância das escolas

04/10/2021   a  

31/10/2023
100 h

Participantes Relacionados:

1. DORCELINA APARECIDA MILITAO - Participante 80 h

2. ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS CARDOSO - Coordenador 100 h

3. HELIO SIMPLICIO RODRIGUES MONTEIRO - Vice-coodernador 80 h

4. POLLYANNE DE PAULA PEREIRA - Participante 40 h

5. VANDIR GOMES ROSA JUNIOR - Bolsista 40 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga

Horária:
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1. Grupo de trabalho para estudo da Alternância 17/01/2022   a  

31/12/2023

100 h

Participantes Relacionados:

1. BRUNA CARDOSO CRUZ - Participante 100 h

2. DORCELINA APARECIDA MILITAO - Participante 100 h

3. ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS CARDOSO -

Coordenador
100 h

4. HELIO SIMPLICIO RODRIGUES MONTEIRO - Vice-

coodernador
100 h

5. JANAINA NOGUEIRA PACHECO - Aluno em Atividade

Curricular
100 h

6. POLLYANNE DE PAULA PEREIRA - Participante 100 h

7. VANDIR GOMES ROSA JUNIOR - Bolsista 100 h

Descrição da Atividade: Período Realização:
Carga

Horária:

1. Elaboração e submissão de artigos para revistas da área e

congressos

01/07/2022   a  

31/12/2023
40 h

Participantes Relacionados:

1. BRUNA CARDOSO CRUZ - Participante 40 h

2. DORCELINA APARECIDA MILITAO - Participante 40 h

3. ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS CARDOSO - Coordenador 40 h

4. HELIO SIMPLICIO RODRIGUES MONTEIRO - Vice-coodernador 40 h

5. JANAINA NOGUEIRA PACHECO - Aluno em Atividade Curricular 40 h

6. POLLYANNE DE PAULA PEREIRA - Participante 40 h

7. VANDIR GOMES ROSA JUNIOR - Bolsista 40 h

Descrição da Atividade:
Período

Realização:

Carga

Horária:

1. Participação e acompanhamento das construção dos Projetos Políticos

Pedagógicos das escolas do campo

17/01/2022   a  

31/03/2023
80 h

Participantes Relacionados:

1. BRUNA CARDOSO CRUZ - Participante 80 h

2. DORCELINA APARECIDA MILITAO - Participante 80 h

3. ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS CARDOSO - Coordenador 80 h

4. POLLYANNE DE PAULA PEREIRA - Participante 40 h

5. VANDIR GOMES ROSA JUNIOR - Bolsista 80 h

Descrição da Atividade:
Período

Realização:

Carga

Horária:

2. Reuniões de estudo com professores da Educação Básica
17/01/2022   a  

31/07/2023
40 h

Participantes Relacionados:

1. DORCELINA APARECIDA MILITAO - Participante 40 h

2. ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS CARDOSO - Coordenador 40 h

3. JANAINA NOGUEIRA PACHECO - Aluno em Atividade Curricular 40 h

4. POLLYANNE DE PAULA PEREIRA - Participante 40 h

5. VANDIR GOMES ROSA JUNIOR - Bolsista 40 h

Descrição da Atividade:
Período

Realização:

Carga

Horária:

1. Acompanhamento do desenvolvimento da Alternância nas escolas: visitas às

escolas e avaliação dos instrumentos pedagógicos

17/01/2022   a  

30/11/2023
60 h

Participantes Relacionados:

1. DORCELINA APARECIDA MILITAO - Participante 60 h

2. ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS CARDOSO - Coordenador 60 h

3. POLLYANNE DE PAULA PEREIRA - Participante 30 h

4. VANDIR GOMES ROSA JUNIOR - Bolsista 60 h

Descrição da Atividade:
Período

Realização:

Carga

Horária:

2. Acompanhamento da votação da Regulamentação da Alternância no

município

17/01/2022   a  

31/12/2022
20 h

Participantes Relacionados:

1. BRUNA CARDOSO CRUZ - Participante 20 h

2. DORCELINA APARECIDA MILITAO - Participante 20 h

Descrição da Atividade:
Período

Realização:

Carga

Horária:

3. Devolutivas para as escolas e para a SME do trabalho desenvolvido (anual)
01/12/2022   a  

31/12/2023
16 h

Participantes Relacionados:

1. DORCELINA APARECIDA MILITAO - Participante 16 h

2. ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS CARDOSO - Coordenador 16 h

3. POLLYANNE DE PAULA PEREIRA - Participante 16 h

4. VANDIR GOMES ROSA JUNIOR - Bolsista 16 h

PARTICIPANTES DA AÇÃO DE EXTENSÃO

Clique aqui para visualizar os participantes desta ação de extensão

DISCENTES COM PLANOS DE TRABALHO

Nome Vínculo Situação Início Fim

Discentes não informados

AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO

Código - Título Tipo

Não há ações vinculadas

<< Voltar
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AÇÕES DAS QUAIS O PROJETO FAZ PARTE

Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

OBJETIVOS / RESULTADOS ESPERADOS

Objetivos

Acompanhar a implementação e desenvolvimento da Alternância na Educação Básica do Município de Goiás;

Refletir sobre a Educação do Campo e a Alternância nos processos educativos da Educação Básica e do Ensino

Superior no município de Goiás;

Promover a articulação entre ensino-pesquisa-extensão entre a formação de professores e as instituições

educativas que ofertam a Educação Básica em Alternância.

Desenvolver processos formativos na formação inicial e continuada de professores pautados no projeto de

Educação do Campo e na Pedagogia da Alternância;

Colaborar na estruturação de alternativas para a realização da alternância nas escolas do campo do município

de Goiás;

CRONOGRAMA

Descrição das ativadades desenvolvidas Período

Reunião com a SME e EFAGO para discussão da proposta de Alternância das

escolas
04/10/2021   a   31/10/2023

Grupo de trabalho para estudo da Alternância 17/01/2022   a   31/12/2023

Elaboração e submissão de artigos para revistas da área e congressos 01/07/2022   a   31/12/2023

Participação e acompanhamento das construção dos Projetos Políticos

Pedagógicos das escolas do campo
17/01/2022   a   31/03/2023

Reuniões de estudo com professores da Educação Básica 17/01/2022   a   31/07/2023

Acompanhamento do desenvolvimento da Alternância nas escolas: visitas às

escolas e avaliação dos instrumentos pedagógicos
17/01/2022   a   30/11/2023

Acompanhamento da votação da Regulamentação da Alternância no

município
17/01/2022   a   31/12/2022

Devolutivas para as escolas e para a SME do trabalho desenvolvido (anual) 01/12/2022   a   31/12/2023

CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO SOLICITADO

Descrição PROEC (Interno) Funpec Outros (Externo) Total Rubrica

Total: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Não há itens de despesas cadastrados

ORÇAMENTO APROVADO

Descrição PROEC (Interno)

Total: R$ 0,00

Não há itens de despesas cadastrados

ARQUIVOS

Descrição Arquivo

Carta de anuência SME

Projeto completo

LISTA DE FOTOS

Foto Descrição

Atividade de formação desenvolvida em 12/202, primeiro ano do projeto

Card de divulgação de uma das formações remotas em 2021

Visita na Escola Municipal Holanda, setembro de 2021

Visita e formação na Escola Vale do Amanhecer

LISTA DE DEPARTAMENTOS ENVOLVIDOS NA AUTORIZAÇÃO DA PROPOSTA

Autorização Tipo
Data/Hora

Análise

Data da

Reunião
Autorizado

UNID. ACAD. ESP/CIENCIAS HUMANAS -

GOI

AD-

REFERENDUM

05/10/2021

09:32:12
- SIM

MINI ATIVIDADES

Título Tipo
Data de

Início

Data de

Términio
Local Horário

HISTÓRICO DO PROJETO

Data/Hora Situação

01/10/2021 16:33:08 CADASTRO EM ANDAMENTO

04/10/2021 11:54:02 SUBMETIDA

04/10/2021 11:59:00 AGUARDANDO APROVAÇÃO DO(A) DIRETOR(A)

05/10/2021 09:32:12 AGUARDANDO AVALIAÇÃO PRESIDENTE

05/10/2021 09:37:58 APROVADO SEM RECURSOS

05/10/2021 09:38:00 EM EXECUÇÃO

AVALIAÇÕES DO PROJETO

Data/Hora Justificativa Parecer Nota Situação

04/10/2021 11:58:57 APROVADO 9.9 EM EXECUÇÃO

05/10/2021 09:37:57 APROVADO 0.0 EM EXECUÇÃO

<< Voltar
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UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS
Avaliações Chefia 2021

Alessandra Gomes De Castro

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 1,0

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 10,0

Ana Gabriela Colantoni

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 1,0

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 10,0

Bruna Cardoso Cruz

Ensino 2,0 ----

Pesquisa 2,0 ----

Extensão 2,0 ----

Gestão 1,0 ----

Assiduidade 1,5 ----

Responsabilidade 1,5 ----

Total 10,0 10,0

Carlos Antônio Pereira Júnior

Ensino 2,0 ----

Pesquisa 2,0 ----

Extensão 2,0 ----

Gestão 1,0 ----

Assiduidade 1,5 ----

Responsabilidade 1,5 ----
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Total 10,0 10,0

Cícero Josinaldo da Silva Oliveira

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 1,0

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 10,0

Danielle Silva Beltrão

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 1,0

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 10,0

Denise de Oliveira Alves

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 1,0

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 10,0

Eduardo Giavara

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 1,5

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 1,0

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 9,5
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Elisandra Carneiro De Freitas

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 1,0

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 10,0

Fabio Amorim De Matos Junior

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 1,0

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 10,0

Geórgia Clarice da Silva

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 1,5

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 ----

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 9,5

Hélio Simplício Rodrigues Monteiro

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 1,0

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 10,0
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Ionara Vieira Moura Rabelo (Aprovada)

Ensino 2,0 --------------------------

Pesquisa 2,0 -----------------------

Extensão 2,0 -----------------------

Gestão 1,0 ------------------------

Assiduidade 1,5 -------------------------

Responsabilidade 1,5 -------------------------

Total 10,0 ------------------------

Jose Gonzalo Armijos Palacios

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 1,0

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 10,0

José Jivaldo Lima

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 1,5

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 0,5

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 9,0

Júlia Sebba Ramalho Morais

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 0,5

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5
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Total 10,0 9,5

Paulo Fernando Ribeiro de Souza

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 1,0

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 10,0

Pedro Jonas De Almeida

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 1,0

Gestão 1,0 1,0

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 9,0

Priscilla Da Veiga Borges

Ensino 2,0 ----

Pesquisa 2,0 ----

Extensão 2,0 ----

Gestão 1,0 ----

Assiduidade 1,5 ----

Responsabilidade 1,5 ----

Total 10,0 10,0

Raul Isaias Campos

Ensino 2,0 ----

Pesquisa 2,0 ----

Extensão 2,0 ----

Gestão 1,0 ----

Assiduidade 1,5 ----
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Responsabilidade 1,5 ----

Total 10,0 10,0

Renata Maria Santos Arruda

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 1,0

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 10,0

Ricardo Delgado De Carvalho

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 1,0

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 10,0

Roberta Rocha Ribeiro

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 1,0

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 10,0

Sílvio Carlos Marinho Ribeiro

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 1,5

Gestão 1,0 1,0
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Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 9,5

Vitor de Almeida Silva

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 1,0

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 10,0

Welson Barbosa Santos

Ensino 2,0 2,0

Pesquisa 2,0 2,0

Extensão 2,0 2,0

Gestão 1,0 1,0

Assiduidade 1,5 1,5

Responsabilidade 1,5 1,5

Total 10,0 10,0
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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 28 de outubro de 2021 (Processo SEI 23070.056739/2021-
81), aprovou a Avaliação da Chefia de 2021 da Profa. Dra. ROBERTA ROCHA
RIBEIRO, Matrícula 1187982/SIAPE, docente do curso de Licenciatura em Educação
do Campo, conforme quesitos abaixo:
Ensino: 2,0
Pesquisa: 2,0
Extensão: 2,0
Gestão: 1,0
Assiduidade: 1,5
Responsabilidade: 1,5 
Total: 10,0 
 

Cidade de Goiás, 30 de novembro de 2021.
 

Prof. Dr. Cícero Oliveira
Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas

Câmpus Goiás/UFG

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 30/11/2021, às 18:24, 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 2533750 e o código CRC 24EFDB0C.

Referência: Processo nº 23070.056739/2021-81 SEI nº 2533750
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

  

CERTIDÃO DE ATA

AVALIAÇÃO CHEFIA

 

Em acordo com os Art. 54 da Resolução CONSUNI 32/2013 e Art. 68 da Resolução
CONSUNI 18/2017 declaro que a Profa. Dra. RENATA MARIA SANTOS ARRUDA ,
Matrícula nº 1688630/SIAPE, docente da Unidade Acadêmica Especial de Ciências
Humanas, cumpriu com todas as suas obrigações como servidora pública,
desempenhando suas atribuições com ética, assiduidade e responsabilidade,
cooperando com as atividades científicas, acadêmicas e administrativas na Unidade
Acadêmica Especial de Ciências Humanas da UFG – Câmpus Goiás no ano de 2021.

 

Nota da Chefia: 10,0.

Cidade de Goiás, 10 de dezembro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 10/12/2021, às 15:07, 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 2566012 e o código CRC D064B898.

Referência: Processo nº 23070.056739/2021-81 SEI nº 2566012
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