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Ata da V 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). Ao terceiro dia do mês de agosto do ano de
dois mil e vinte, às quinze horas, na Plataforma digital Google Meet, compareceram
os/as professores/as: Débora Alves Feitosa, Rosineide Pereira Mubarack Garcia.
Terciana Vidal Moura, Mariana Martins Meireles, Priscila Brasileiro Silva do
Nascimento, Gilsélia Macedo Cardoso Freitas, Priscila Gomes Dornelles e a
discente Iranildes de Jesus Santos (Turma7) para participarem da V Reunião
Ordinária do curso, atendendo “Convocação Ordinária nº 05/2020” expedida
anteriormente, no dia trinta e um de julho de dois mil e vinte (31/08/2020). 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. Homologação: 2.1 Homologação do ato ad referendum da
coordenação, realização da Defesa Remota do TCC das discentes: SELMA
CONCEIÇÃO FREITAS SILVA, SUELAINE DOS SANTOS RODRIGUES e
VANESSA DIAS DE LIMA 3. Deliberação: 3.1. Atividade Remota de Ensino; 4. O
que ocorrer. Após aprovada a pauta, deu-se início à reunião propriamente dita com os
informes. 1. INFORMES: a) A professora Débora Feitosa, Coordenadora do Curso,
informou que foi prorrogado a data para submissão de trabalhos no EPEN até o dia 14
de agosto do corrente ano. Informou, também, que, após muitas reuniões, houve
redução do valor do pagamento da inscrição, no entanto, não ocorreu a redução no
valor da associação à Anped pois, segundo os organizadores do evento, a única forma
de manutenção da associação é através dos associados. Em relação ao comitê cientifico
a professora informou que encaminhou no dia trinta e um de julho, por e-mail, os nomes
dos pareceristas ad hoc que foram: Débora Alves Feitosa, Rosineide Pereira
Mubarack Garcia. Terciana Vidal Moura, Mariana Martins Meireles, Priscila
Brasileiro Silva do Nascimento e Luís Paulo; b) A professora Débora Feitosa
esclareceu sobre a avaliação quadrienal, informou que a CAPES tem incluído vários
itens no formulário de avaliação e que a CAPES enviou Ofício Circular nº 31/2020GAB/PR/CAPES, prorrogando o prazo até o dia trinta de novembro de dois mil e vinte
para complementações das produçõesacadêmicas das Coletas 2017, 2018 e 2019. A
alteração nas datas do calendário de atividades da Avaliação faz parte das ações da
Coordenação para reduzir os impactos da atual pandemia no sistema de pós-graduação
brasileiro. A professora Débora Feitosa ressalta ainda que, as mudanças nos prazos
atendem à demanda dos PPGs, levando em consideração a paralisação das atividades
das universidades brasileiras. c) A professora Débora Feitosa informou ainda sobre o
livro que o Programa está organizando referente ao Edital 02/2020 da Editora da UFRB,
destacou que já recebeu dos docentes treze artigos e esse material foi encaminhado para
revisão ortográfica. No entanto, a professora Mônica Molina que foi convidada para
fazer o prefácio do livro, por motivo de saúde, só poderá entregar o material no dia vinte
e um de agosto e, de acordo com o Edital, o prazo para envio do material para a editora
é até quatorze de agosto. A professora Rosineide Mubarack, superintendente da editora
informou que seria razoável o atendimento da solicitação da professora Mônica Molina,
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tendo em vista que a reunião do Conselho Editorial ocorrerá no dia vinte e oito de
agosto. A professora então sugeriu que o Programa encaminhe o material dos artigos no
prazo estipulado no Edital e o prefácio do livro na data solicitada pela professora
Mônica Molina. 2.HOMOLOGAÇÃO: 2.1 Homologação do ato ad referendum da
coordenação Defesa Remota do TCC das discentes: SELMA CONCEIÇÃO
FREITAS SILVA, SUELAINE DOS SANTOS RODRIGUES e VANESSA DIAS
DE LIMA- Após discussões foi aprovado, por unanimidade, a homologação do ato ad
referendum da coordenação, realização da Defesa Remota do TCC das discentes:
SELMA CONCEIÇÃO FREITAS SILVA que ocorreu no dia três do mês de julho de
dois mil e vinte, às quatorze horas, sendo a Comissão Avaliadora composta pelos
Professores: Doutora Rosineide Pereira Mubarack Garcia (examinadora interna), Doutor
Heron Ferreira Souza (examinador externo) e pela Doutora Priscila Brasileiro Silva do
Nascimento (Orientadora e presidente da banca); SUELAINE DOS SANTOS
RODRIGUES que ocorreu no dia vinte do mês de julho de dois mil e vinte, às nove
horas, sendo a Comissão Avaliadora composta pelos Professores: Doutora Silvana
Lucia da Silva Lima, Doutor Luiz Paulo Jesus de Oliveira (examinadores interno),
Doutor Antônio Mateus de Carvalho Soares (examinador externo) e pelo Doutor Luís
Flávio Reis Godinho (Orientador e presidente da banca) e o Doutor Eraldo da Silva
Ramos Filho (coorientador) e VANESSA DIAS DE LIMA que ocorreu no dia trinta do
mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, sendo a Comissão
Avaliadora composta pelos Professores: Doutora Ana Cristina Nascimento Givigi,
Doutora Mariana Martins de Meireles(examinadores internos), Tatyanne Gomes
Marques (examinadora externa) e pela Doutora Priscila Gomes Dornelles (Orientadora
e presidente da banca). Sobre as defesas realizadas de forma remota, a Professora Rose
sugeriu que as sessões sejam gravadas, como forma de documentar a defesa; que os
pareceres sejam encaminhados ao presidente da banca 24 horas antes da banca, como
prevenção a possíveis problemas de queda de internet de algum membro da banca; que
os participantes mantenham suas câmeras e microfones desligados, para evitar dispersão
dos membros da banca e do estudante que está defendendo o TFCC. Foi sugerido ainda,
que, caso o professor/a presidente da banca julgue necessário, solicite à coordenação do
curso, auxilio das técnicas de apoio à pós-graduação para colaborar no
acompanhamento do chat, atividade que também pode ser desempenhada, por outro
orientando do professor/a presidente da banca. 3. DELIBERAÇÕES: 3.1 Atividade
Remota de Ensino - A Profa. Débora Feitosa salienta que é de conhecimento de todos
os docentes que através da Portaria 585/2020, do Conselho Universitário (CONSUNI)
da UFRB foi constituída uma Comissão com o objetivo de elaborar uma proposta de
atividades remotas emergenciais para o período de suspensão das atividades presenciais
na graduação e pós-graduação. Esta Comissão foi composta por representantes
docentes, discentes e técnico-administrativos de todos os Centros de Ensino da UFRB,
tendo como presidente a Profa. Karina Cordeiro. Como estratégia metodológica os
componentes da Comissão participaram de quatro grupos de trabalho, inclusive o da
pós-graduação, sob a coordenação do Prof. Alexandre Américo Almassy. O Relatório
da Comissão foi aprovado em Reunião do CONSUNI, dia 30 (trinta) de julho do
2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Centro de Formação de Professores - CFP
Programa de Pós-Graduação em Educação do Campo
Site: https://www1.ufrb.edu.br/educacaodocampo/
E-mail: mestrado.campo@cfp.ufrb.edu.br

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

corrente ano, constando de 30 (trinta) diretrizes para as atividades acadêmicas remotas
na UFRB. Continua sua fala, ressaltando que, em breve, haverá uma reunião do
Conselho Acadêmico (CONAC) na qual serão apreciadas as diretrizes que servirão de
base para a definição dos calendários acadêmicos da graduação e pós-graduação.
Ressalta, ainda, que a pós-graduação terá um calendário específico, independente da
graduação, e que a Câmara de Pós-Graduação, em reunião próxima passada, já
constituiu uma Comissão com o objetivo de construir o calendário acadêmico, devendo
ser apresentado até 14 (quatorze) de agosto do corrente ano, para aprovação nas
instâncias superiores. Assim, após explanação, a Profa. Débora Feitosa convida a todos
os presentes para, no momento, iniciar discussão sobre a retomada das atividades de
ensino, através das atividades remotas, enfatizando que está garantida a autonomia dos
Colegiados para indicação dos componentes a serem ofertados no formato não
presencial. A Profa. Rosineide Mubarack fala da importância do Programa ter
autonomia para algumas decisões, conforme Relatório da Comissão, ratificando que é
uma autonomia relativa, tendo em vista que a responsabilidade de quaisquer decisões
será do Programa, por isto, sugere ações que possibilitem um diálogo da Coordenação
do Curso com os mestrandos da turma de 2019 (que está no período de qualificação) e
da turma de 2020 (que iniciou o curso neste ano), para tomada de decisões com a
participação de todos. A Profa. Débora Feitosa lembra que na reunião ordinária do
Colegiado do Curso, que ocorreu em 29 de abril do corrente ano, foi aprovado o prazo
de 06 (seis) de julho para defesa (Turma 06) e qualificação ( turma 07), mas salienta que
não houve qualificação até a presente data. As professoras Terciana Vidal, Mariana
Meireles e Priscila Dornelles se pronunciaram fazendo uma análise de seus
orientandos, tanto para a qualificação, quanto para defesas, inclusive ressaltando as
dificuldades apresentadas durante este período de pandemia em que os projetos tiveram
que ser reajustados e/ou modificados devido ao isolamento social. Também, se
pronunciaram quanto a necessidade do Colegiado do Curso realizar, o mais breve
possível, reuniões com os mestrandos e os docentes do curso, para discutirem as
diretrizes aprovadas em reunião do CONSUNI. Iranildes Santos, representante
discente, colaborará com a Coordenação do Curso para a consulta inicial com o objetivo
de definir dia/horário para a reunião virtual com todos os mestrandos.
Encaminhamentos: Após discussão, ficou decidido o seguinte: a Coordenação realizará
duas reuniões: uma com os mestrandos da Turma de 2019 e outra com os mestrandos da
Turma de 2020, para informá-los sobre os encaminhamentos da UFRB referente as
atividades remotas, ao tempo em que oportunizará a todos uma participação efetiva para
tomada de decisão, em conjunto com o Colegiado, sobre como poderá ocorrer o ensino
emergencial remoto. O que Ocorrer - A Profa. Débora Feitosa informa a todos os
presentes que na próxima reunião de Colegiado será decidido o novo prazo de
qualificação de TFCC da Turma de 2019. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião às dezessete 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, três de agosto de dois mil e vinte. ///////////////////////
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