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Ata da II Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Mestrado Profissional em
Educação do Campo do Centro de Formação de Professores (CFP) da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Aos vinte e nove dias do mês de abril do
ano de dois mil e vinte, às nove horas, na Plataforma Google Mett, compareceram
os/as professores/as: Débora Alves Feitosa, Terciana Vidal Moura, Gilsélia Macedo
Cardoso Freitas, Priscila Gomes Dornelles, Ana Cristina Nascimento Givigi,
Silvana Lúcia da Silva Lima, Tatiana Ribeiro Velloso, Mariana Martins Meireles,
Priscila Brasileiro Silva do Nascimento, Tiago Rodrigues Santos, Luis Flavio Reis
Godinho, Rosineide Pereira Mubarack Garcia e Franklin Plessmann de Carvalho,
para participarem da II Reunião Ordinária do curso, atendendo “Convocação Ordinária
nº 02/2020” expedida anteriormente, em vinte e quatro de abril de dois mil e vinte
(24/04/2020). A Coordenadora do Colegiado, profa. Débora Alves Feitosa, tendo
verificado quórum mínimo para realizar a reunião, iniciou-a realizando a leitura da
pauta apresentada a seguir: 1. Informes; 2. Deliberação: 2.1 Prazos e Defesas no
período do isolamento social; 3. O que ocorrer. Após aprovada a pauta, deu-se início
à reunião propriamente dita. No ponto 1 INFORMES: a) A professora Débora Feitosa
justificou a mudança de data desta reunião que, anteriormente, foi marcada para o dia 28
(vinte e oito) de abril do corrente ano por verificar que nesta data estava agendada a
reunião da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação. Após explicação, a Coordenadora do
Curso salienta que os/as docentes compartilhem com os/as presentes as ações que estão
executando durante este período de suspensão das aulas presenciais do Curso devido ao
COVID 19; b) A Profa. Tatiana Velloso, docente deste Programa e Pró-Reitora de
Extensão desta Universidade informa que, entre outras ações, no período de suspensão
das atividades acadêmicas mediante o aumento da incidência da COVID-19 no Brasil, a
pró-reitora sinalizou a participação no Comitê de Acompanhamento e Enfrentamento a
COVID-19 para contribuir com ações educativas e formativas para a comunidade
acadêmica e a sociedade em geral. Registrou, também, a participação de profissionais
da Universidade, a exemplo dos psicólogos, além das doações de forma solidária,
organizada pelos Centros de Ensino desta Universidade; c) O Prof. Luis Flávio informa
que junto com o prof. Fabio Nogueira, apresentou uma live na rede social on line
instagram, com o tema “O Corona vírus na luta de classes” mas em alguns momentos da
apresentação teve algumas dificuldades como falhas na conexão, além do período curto
de apenas 50 (cinquenta) minutos para o desenvolvimento da atividade programada.
Salienta que autoriza a publicação no site do Programa para que todos os mestrandos
tenham possibilidade de assistir. A Profa. Rosineide Mubarack, docente deste
Programa e Superintendente da Editora da UFRB informa que em 24(vinte e quatro) de
abril do corrente ano, a Editora EDUFRB lançou dois editais para a publicação de ebooks: Edital n. 01/2020 EDUFRB – Coleção Sucesso Acadêmico na Graduação da
UFRB e o Edital n. 02/2020 EDUFRB – Coletânea Pesquisas e Inovações Tecnológicas
na Pós-Graduação da UFRB. Explica que o Edital n. 01/2020 tem como objetivo
receber as propostas de publicação dos alunos da graduação que tiveram experiências
educativas exitosas e o Edital n. 02/2020 tem o objetivo de estimular a sistematização,
socialização e o aumento da produção acadêmica dos Cursos/Programas de Pós1
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Graduação stricto sensu da UFRB (mestrado e doutorado). Explica que, cada Colegiado
do Curso de Mestrado e Doutorado definirá um Comitê Científico para proceder a
seleção e apreciação dos textos que vão compor o e-book, conforme consta no Edital.
Também, ressalta que outros Editais serão lançados pela Editora para recebimento de
proposta de publicação (e-books) para os Cursos de pós-graduação lato sensu; d) O
prof. Tiago Santos informa que durante o período de pandemia, junto com os seus
alunos, busca entender como se dá o impacto nas comunidades quilombolas de Bonito e
do Território Velho Chico. e) A professora Silvana Lucia da Silva Lima informou que,
a área do conhecimento em Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial lançou
uma revista eletrônica chamada Umbuzeiros que encontra-se aberta para publicação de
artigo; f) A professora Débora Alves Feitosa informou sobre o envio do Relatório da
Plataforma Sucupira para a CAPES, informou que o envio estava agendado para o dia
vinte e três de abril do corrente ano, no entanto, devido a pandemia o envio do Relatório
foi adiado para o mês de junho. Destaca ainda a necessidade de, em um outro momento,
discutir formas de otimizar as informações para o preenchimento da Plataforma
Sucupira; g) A professora Priscila Brasileiro Silva do Nascimento informou que no
dia vinte e oito de abril do corrente ano, os cursos de Licenciatura em Educação do
Campo e Tecnologia em alimentos elaboraram um Webinário, na Plataforma Google
Meet, com o tema: ”Soberania Alimentar em tempos de Pandemia” este Webinário é
referente a uma das ações da Jornada Universitária na Luta por Reforma Agraria, na
programação do abril vermelho. 2. Deliberação: 2.1 Prazos e Defesas no período do
isolamento social- A professora Débora Alves Feitosa apresentou os seguintes
documentos: 1- Ofício Circular nº10/2020-DAV/CAPES, de vinte e cinco de março de
dois mil e vinte, que trata de medidas adotadas pela CAPES em virtude da pandemia
do novo coronavírus. 2 - NOTA TÉCNICA – PPGCI/UFRB Nº 01/2020, que apresenta
orientação para realização de bancas não presenciais, a partir disso a professora
Débora Alves Feitosa ressaltou que o Programa possui em andamento a Turma 6 (seis)
para a realização da Defesa do Trabalho Final de Conclusão de Curso, que estava
previsto para acontecer até o final do mês de abril e a turma 7 (sete) para realização da
Qualificação até o final do semestre 2020.1. Tendo em vista que, devido a pandemia, a
UFRB procedeu com a suspensão do semestre em curso, a coordenadora destacou que é
mais tranquilo pensar a situação dos alunos da Turma 7 que devem realizar o Exame
de Qualificação até o final do semestre 2020.1, que está suspenso, e não se tem
previsão de quando será retomado. No entanto, isso não invalida a realização das
bancas de Qualificação de forma remota, pelos alunos que estejam com seus textos
em condição de qualificar e assim o desejem, em comum acordo com o/a
orientador/a. Quanto a turma 6, a coordenadora solicitou que os professores/as
presentes relatassem a situação dos seus orientandos/as, a seguir. a) A) A professora
Tatiana Ribeiro Velloso relatou que o seu orientando PABLO REZENDE DA SILVA
(Turma 6), está com a pesquisa bem adiantada, no entanto, o mesmo está devendo a
creditação do componente curricular SCFP642 Formação do Educador do Campo para
realizar a Defesa do TCC, quanto a sua orientanda PATRICIA NUNES DE SOUSA
LOBO (Turma 6), esta solicitou trancamento do semestre em virtude da sua licença
2
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maternidade, desta forma, o seu Exame de Qualificação só deverá ocorrer no semestre
2020.2. b) A professora Silvana Lucia da Silva Lima relatou que seu orientando
GIDELMO SANTOS DE JESUS (Turma 6), já realizou a Defesa do Trabalho Final de
Conclusão de Curso no dia vinte e nove de novembro de dois mil e dezenove. Quanto
ao discente ANDRE SANTOS VILAS BOAS (Turma 6), este encontra-se com a
pesquisa adiantada, no entanto, o discente ainda não realizou a atividade SCFP808
Exame de Proficiência assim, a professora solicitou uma orientação do Colegiado.
Sobre os discentes LEOMARCIO ARAUJO DA SILVA e OBEDE GUIMARAES DE
SOUZA (Turma 8) a professora informou que está mantendo contato e orientando os
estudantes de forma on line. Referente a situação do discente ANDRE SANTOS VILAS
BOAS, após discussões foi deliberado que o mesmo deverá solicitar o Trancamento do
componente Trabalho de Conclusão de Curso; c) A professora Priscila Brasileiro Silva
do Nascimento comentou que assumiu a orientação dos discentes SELMA
CONCEICAO
FREITAS
SILVA
(turma
6)
e
ISAAC SOUZA SILVA (Turma 7) os mesmos estão adiantados mas, precisam de
ajustes na pesquisa; d) A professora Gilsélia Macedo Cardoso Freitas comentou que
seu orientando FELIPE SILVA ALVES (Turma 6), está com a pesquisa bem
encaminhada, no entanto, necessita realizar algumas visitas a campo que no momento
não está sendo possível. Quanto ao seu orientando LUCAS SANTOS SOUSA (Turma
6), a professora demonstrou preocupação devido ao difícil diálogo com o discente pois,
mesmo tentando diversas vezes entrar em contato o referido discente não responde os emails e, nem encaminha o trabalho para correção. Sobre a discente DIONARA
SOARES RIBEIRO (Turma 7), ressaltou que a pesquisa está bem adiantada, no entanto,
devido a pandemia a realização da pesquisa de campo nas escolas foi cancelada; e) A
professora Ana Cristina Nascimento Givigi destacou que já havia solicitado a
prorrogação
do
prazo
de
defesa
dos
seus
orientandos
FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA e KELLY SANTIAGO OLIVEIRA (Turma 6).
Quanto a sua orientanda JAQUELINE DE SOUZA BARRETO SANTOS (Turma 7) a
professora informou que a discente está realizando a pesquisa bibliográfica e
metodológica mas, ressaltou a sua preocupação com a pesquisa de campo dos seus
orientandos; f) A professora Terciana Vidal Moura informou sobre seus orientandos
destacando que, o discente WESTER FRANCISCO DE ALMEIDA (Turma 6)
encontra-se com o Trabalho Final de Conclusão de Curso quase pronto tendo assim,
condições de realizar a defesa no mês de junho, em relação a discente DEUSELINA DE
OLIVEIRA SILVA (Turma 6) a professora ressaltou que a mesma necessita de um
tempo maior para a realização da pesquisa de campo. Quanto as suas orientandas da
(Turma 7) IVONE CALHAU PEIXOTO MUNIZ e IRANILDES DE JESUS SANTOS,
a professora destacou que as alunas estão com as pesquisas adiantadas tendo condições
de realizar o Exame de Qualificação no mês de junho. Sobre a sua orientanda JULIANE
QUEIROZ MUNIZ NERI (Turma 8) a professora explicou que, solicitou a discente a
realização do Estado da Arte dos conceitos e categorias chaves para a realização da
pesquisa; g) O professor Luis Flávio Reis Godinho falou que, seu orientando
MARCUS TADEU BARBOSA FERREIRA (Turma 6), encontra-se com a pesquisa em
3
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andamento necessitando porém, concluir a pesquisa de campo e sua orientanda
SUELAINE DOS SANTOS RODRIGUES (Turma 6) o coorientador da discente já deu
retorno do material autorizando o agendamento da defesa. Quanto aos discentes
MATEUS SILVA FERREIRA (Turma 7) e VALDIR ROCHA SANTANA (Turma 7),
o professor informou que, ainda estão no início da pesquisa e que para andamento dos
trabalhos torna-se necessário a pesquisa de campo. Diante do exposto o professor
sugeriu que o Exame de Qualificação dos estudantes da Turma 7 sejam realizados com a
apresentação da revisão teórica, o método e os instrumentos de coleta de dados; h) O
professor Tiago Rodrigues Santos informou que, como seu orientando DANILO
RODRIGUES DA SILVA (Turma 6), realizou o Exame de Qualificação dia treze de
março do corrente ano, o discente ainda precisa realizar alguns ajustes e retornar a
campo e só depois disso será possível agendar a sua defesa. Quanto aos seus dois novos
orientandos da Turma 8, o professor destacou que está realizando reuniões semanais
com os estudantes através da Plataforma google meet; i) A professora Debora Alves
Feitosa falou que o Trabalho Final de Conclusão de Curso do seu orientando
MANOEL MESSIAS DE JESUS CONCEICAO (Turma 6) está em fase de correção,
sendo possível a defesa em junho; j) A professora Rosineide Pereira Mubarack
Garcia comentou que o Trabalho Final de Conclusão de Curso da sua orientanda
LILIAN SOUZA CONCEIÇÃO SANTOS (Turma 6), encontra-se pronto, faltando
apenas dar um retorno da pesquisa para a comunidade e realizar a sistematização dos
dados da pesquisa assim, a discente teria condição de defender no mês de junho, sobre
sua orientanda MONICA WALKER DOS SANTOS (Turma 7) destacou a importância
de pensar na sugestão do professor Luís Flávio Reis Godinho, l) A professora Mariana
Martins Meireles comentou sobre a discente, sua coorientanda RAQUEL DA COSTA
BARBOSA (Turma 7), e questiona sobre a necessidade da pesquisa ser avaliada pelo
Comitê de Ética antes da qualificação. Respondendo a este questionamento, o professor
Franklin Plessmann de Carvalho informou que, na UFRB não é obrigatório a
submissão dos trabalhos de Mestrado ao Comitê de Ética e destacou a necessidade de
uma Resolução especifica para a área de Humanas no âmbito do Comitê de Ética da
UFRB. A professora Débora Alves Feitosa destacou que, no Regimento Interno do
Programa, ao que tudo indica, não existe essa obrigatoriedade de submissão dos
Trabalhos de Conclusão de Curso ao Comitê de Ética, comprometendo-se a confirmar
esta informação. DELIBERAÇÃO: Após discussões foi aprovado, por unanimidade, o
prazo de seis de julho do corrente ano para os estudantes que tenham condições de
defender (Turma 6) ou qualificar (Turma 7) e o Exame de Qualificação poderá ser
realizado sem dados iniciais da pesquisa de campo, devendo o texto para Qualificação
conter: Revisão bibliográfica com o referencial teórico, a metodologia e os instrumentos
preliminares para a realização da pesquisa. 3. O Que Ocorrer- a) A professora Débora
Alves Feitosa informou sobre o Encontro de Pesquisadores em Educação do Nordeste,
destacando que na última reunião do FORPRED foi decidido que o PPGEDUCAMPO
ficaria com o trabalho encomendado para o GT 13- Educação Fundamental, diante
disso, torna-se necessário indicar o nome do/a/professor/a que irá assumir esse trabalho,
a coordenadora ressalta a necessidade dos professores do Programa estarem afiliados a
4
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ANPED para que o Programa tenha direito a voto no FORPRED. Após longas
discussões foi aprovado, por unanimidade, os nomes das professoras Priscila Gomes
Dornelles e Mariana Martins Meireles, para representar o PPGEDUCAMPO, nesta
atividade; b) Foi aprovado, por unanimidade, a Indicação de membros do Programa
para compor o Comitê Científico para proceder a seleção e apreciação dos textos que
vão compor o e-book, formado pelas seguintes professoras: Débora Alves Feitosa,
Terciana Vidal Moura, Gilsélia Macedo Cardoso Freitas, Ana Cristina Nascimento
Givigi e Silvana Lúcia da Silva Lima; c) O professor Tiago Rodrigues Santos
informou que, a UFRB alcançou destaque no resultado preliminar dos Editais do PIBID
e Residência Pedagógica; d) Foi aprovado o agendamento da próxima Reunião
Ordinária de Colegiado para o dia vinte e nove de maio, às nove horas. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião às doze horas e as servidoras TécnicaAdministrativa, Maria Aparecida Lima Silva e Jaqueline Andrade Brito, lavraram a
presente ata, que será assinada por nós e todos os presentes. Amargosa, vinte e nove de
abril de dois mil e vinte.
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