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Ata da III 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 oito dias do mês de maio do ano
de dois mil e vinte, às nove horas, na Plataforma digital Google Meet, compareceram
os/as professores/as: Débora Alves Feitosa, Gilsélia Macedo Cardoso Freitas, Ana
Cristina Nascimento Givigi, Priscila Brasileiro Silva do Nascimento, Priscila
Gomes Dornelles, Lívia Mendes Froes, Franklin Plessmann de Carvalho e
Mariana Martins Meireles, para participarem da III Reunião Ordinária do curso,
atendendo “Convocação Ordinária nº 03/2020” expedida anteriormente, em vinte e seis
de maio de dois mil e vinte (26/05/2020). Justificaram a ausência as professoras
Terciana Vidal Moura e Rosineide Pereira Mubarack Garcia. 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.Homologação: 2.1 Homologação da coorientação da discente Suelaine dos Santos
Rodrigues; 3. Deliberação: 3.1 Processo n° 23007.00008164/2020-24 de interesse
do discente Andre Santos Vilas Boas, referente a solicitação de trancamento fora
de prazo da atividade SCFP809 Trabalho de Conclusão de Curso; 3.2 Processo
n° 23007.00008501/2020-43 de interesse do discente Felipe Silva Alves, referente a
solicitação de trancamento fora de prazo da atividade SCFP809 Trabalho de
Conclusão de Curso; 4. O que ocorrer. Após aprovada a pauta, deu-se início à reunião
propriamente dita. No ponto 1 INFORMES: a) A professora Gilsélia Macedo
Cardoso Freitas informou que nesse período foi criado o Núcleo de Extensão Carolina
Maria de Jesus, este possui três linhas de pesquisa, sendo: 1. Educação Popular e
Formação de Professores, 2. Educação Popular e Agroecologia e 3. Educação Popular
Alfabetização e Letramento, contando com a participação dos mestrandos Felipe Silva
Alves e Dionara Soares Ribeiro; b) A professora Debora Alves Feitosa informou que
a Comissão do Comitê Cientifico referente ao Edital 002/2020 de apoio a publicação de
livros eletrônicos (Ebooks) Coleção Pesquisa e Inovação Tecnológica na Pós Graduação
da UFRB, já realizou duas reuniões com o intuito de definir diretrizes para a
publicação, com as seguintes definições: 1.Cada professor deverá propor/a um capitulo
do livro com um ou mais orientandos/as egressos do Programa nos temas desenvolvidos
na sua linha de pesquisa; 2. O texto deverá ser encaminhado pelos professores/as e seus
orientandos/as até o dia vinte e um (21) de junho do corrente ano, para que o Comitê
Cientifico possa organizar o livro e 3. Foram convidados a participar todos os
professores atuais do Programa e também os professores Cláudio Eduardo Félix e
Fátima Moraes Garcia que atuaram no Programa no período de 2013 a 2016.
2.HOMOLOGAÇÃO: 2.1 Homologação da coorientação da discente Suelaine dos
Santos Rodrigues- Após verificação da justificativa apresentada pela discente e do
formulário de credenciamento foi homologado, por unanimidade, o professor Eraldo da
Silva Ramos Filho da Universidade Federal de Sergipe, como coorientador da discente
Suelaine dos Santos Rodrigues 3. DELIBERAÇÃO: 3.1 Processo
n° 23007.00008164/2020-24 de interesse do discente Andre Santos Vilas Boas,
referente a solicitação de trancamento fora de prazo da atividade SCFP809
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Trabalho de Conclusão de Curso- Após análise e leitura dos documentos que compõe
o processo foi aprovado, por unanimidade, o Processo n° 23007.00008164/2020-24 do
discente Andre Santos Vilas Boas, referente a solicitação de trancamento fora de prazo
da
atividade
SCFP809
Trabalho
de
Conclusão
de
Curso.
3.2
Processon° 23007.00008501/2020-43 de interesse do discente Felipe Silva Alves,
referente a solicitação de trancamento fora de prazo da atividade SCFP809
Trabalho de Conclusão de Curso- Após análise e leitura dos documentos que compõe
o processo foi aprovado, por unanimidade, o Processo n° 23007.00008501/2020-43 do
discente Felipe Silva Alves, referente a solicitação de trancamento fora de prazo da
atividade SCFP809 Trabalho de Conclusão de Curso. 4. O QUE OCORRER- Após
aprovação de todos os presentes, a profa. Débora Feitosa abriu este ponto de pauta
fazendo uma explanação do contexto atual neste período de pandemia em que a
comunidade acadêmica se encontra trabalhando em home office, devido a suspensão do
calendário acadêmico, desde a segunda quinzena de março do corrente ano. Faz
referencia, principalmente, ao desenvolvimento das atividades acadêmicas dos docentes
e mestrandos, considerando as três turmas ativas do curso: a) turma de 2018 em que os
mestrandos estão para defender o TCC; b) turma de 2019 que todos os mestrandos estão
no período para qualificação dos trabalhos; c) a nova turma 2020 que não teve a
oportunidade de iniciar nenhum componente curricular, tendo em vista que o semestre
estava marcado para iniciar em março. Salienta que, a Coordenação do Curso tem
ciência de que os docentes orientadores estão em contato com os seus orientandos,
principalmente, àqueles que estão prestes a qualificar e a defender o Trabalho de
Conclusão de Curso, devido a orientação do Colegiado do Mestrado em reunião
anterior, que se possível sejam realizadas, até a primeira semana de julho, com a
realização das bancas de forma remota. Continua a sua fala, fazendo referencia a turma
que ingressou em 2020, que ainda não teve a oportunidade de contato presencial com os
docentes e estão na perspectiva do término deste período epidêmico para que tenham a
possibilidade de assistir as aulas, além de contato presencial com os seus professores e
colegas. Enfatiza que a Coordenação do Curso aguarda a PPGCI convocar todos os
coordenadores de curso para uma reunião com a finalidade de discutir sobre as
probabilidades de retorno das atividades acadêmicas pós-suspensão do calendário
acadêmico. Ressalta ainda, que a partir de julho do corrente ano, a Coordenação poderá
ser solicitada pela PPGCI a apresentar o Edital de Seleção para 2020.2, o que é uma
preocupação para o Colegiado diante da situação atual, sem ter a certeza de até quando
continuará suspenso o calendário acadêmico. Após explanação da Coordenadora, todos
os docentes se pronunciaram sobre o desenvolvimento dos seus trabalhos em home
office, a exemplo de participação em reuniões, bancas de defesas e lives, orientações
com os seus discentes, entre outros. Também, há uma conjunção de todos os docentes
no que se refere as dificuldades de alguns discentes/orientandos com a falta de
conectividade e de equipamento adequado para realizar as atividades, tendo em vista
residir em locais de zona rural sem acesso a internet, o que retarda a finalização da
pesquisa, além de não ter condições de, presencialmente, estar nas comunidades para as
entrevistas, devido a situação atual de pandemia. Também, foi unânime que, os
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docentes, mesmo seguindo as normas e decisões do Colegiado do Curso, possibilitem
aos discentes ações mais humanizadas, demonstrando este Programa como um espaço
de acolhimento criando mecanismos de aproximação com eles, uma vez que a situação,
para toda a comunidade acadêmica é incerta e preocupante. Após as reflexões dos
docentes, a Profa. Débora Feitosa informa que, o Conselho de Centro do CFP (Centro
de Formação de Professores) resolveu que, antes da retomada das atividades, verificar a
situação dos estudantes, inclusive que os colegiados dos cursos façam uma pesquisa
com os seus alunos sobre acesso a internet, saúde, possibilidades, etc. e que esta
pesquisa fosse encaminhada para a PROGRAD (no que se refere aos cursos de
graduação) e a Reitoria. Sobre a pós-graduação, ressalta que no dia 19 (dezenove) de
junho acontecerá a reunião do FORPRED para discutir se haverá EPEN, e acredita que,
os coordenadores terão um panorama sobre as atividades dos cursos de pós-graduação
no Brasil no Nordeste. Também diz que recebeu, via whatsapp, um documento da
CAPES sobre a avaliação dos cursos da pós-graduação. Assim, ficou decidido os
seguintes encaminhamentos: 1. A Coordenadora da Curso, Profa. Débora Feitosa, irá
compartilhar o desdobramento do documento da CAPES (se houver), no grupo
whatsapp, para conhecimento de todos os docentes do curso; 2. A Coordenadora do
Curso, após reunião com a PPGCI, convocará todos os docentes para compartilhar as
ações quanto a retomada das atividades acadêmicas; 3. A Coordenadora do Curso
encaminhará um e-mail para os docentes e mestrandos da turma 2020.1 informando
sobre a reunião do Colegiado, e a possibilidade de encaminhamento do Plano de Curso
e material para leitura, principalmente do componente Pesquisa em Educação do
Campo. Que os professores fiquem à vontade para encaminhar, textos em outros
formatos, tais como poesia, música, literatura, que possam contribuir com o
acolhimento aos discentes em período de isolamento social. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião às doze horas e as servidoras Técnica-Administrativa, Maria
Aparecida Lima Silva e Jaqueline Andrade Brito, lavraram a presente ata, que será
assinada por nós e todos os presentes. Amargosa, vinte e oito de maio de dois mil e
vinte.
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