
Atividades de ensino, extensão e pesquisa da Educação do 

Campo do Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE) 

  

Atualização do Projeto Político Pedagógico da LEDOC/Bom Jesus  

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) da 

LEDOC/Bom Jesus tem se concentrado 

em suas últimas reuniões na atualização do 

Projeto Político Pedagógico do Curso 

(PPC), visando alinhar de forma mais 

consistente sua atual identidade 

acadêmico-científica com às matrizes 

formativas da educação do campo. Tal 

atualização também se torna urgente em 

decorrência da proximidade da visita do 

MEC, cujo intuito é avaliar o curso, que contou com sua primeira turma formada. 

 

Estudantes da LEDOC Bom Jesus aprovam e apresentam 

trabalhos científicos em eventos internacionais 
 
As  estudantes da Ledoc Bom Jesus Luziene 

Francisco e Gildene Pereira ambas do 7º 

período, apresentaram durante o I Seminário 

Internacional Agrofamiliar de Agroecologia 

e Sustentabilidade, que aconteceu entre os 

dias 26 e 29 de setembro em Garanhuns/PE, 

os trabalhos científicos: “Vivência da 

implantação de uma Horta-Escola na Unidade Escolar João Vieira da Silva com alunos 

do ensino fundamental” de autoria de Ana Maria Abade do Lago, Mislene Alves Arnaldo, 

Simone Benvindo  e Gildene Pereira; e o trabalho “A experiência de implantação de um 

Sistema Agroflorestal por estudantes da Licenciatura em Educação do Campo 

CPCE/UFPI” de autoria Luziene Francisco da Silva, Glaucia Alves de Sousa e Cristiane 

Ribeiro dos Santos, ambos orientados pela professora Valcilene Rodrigues da Silva. Os 

trabalhos apresentam alguns resultados do Projeto de extensão Semeando Agroecologia: 

Resgate de sementes, sabores e saberes. Na oportunidade as estudantes participaram da Feira 
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para troca de sementes crioulas e apresentaram a diversidade dos sabores do Sul do Piauí aos 

demais participantes do evento, a exemplo da cajuína e do doce de buriti. 

 

A estudante do 7º período Claudenilde de 

Sousa Borges apresentou o trabalho intitulado 

“Experiência de Resgate e Conservação de 

Sementes Crioulas no Sul do Piauí, Brasil” 

no VII Congresso Latino Americano de 

Agroecologia que aconteceu em Guayaquil, 

Equador, entre os dias 02 e 05 de outubro. O 

trabalho é resultado do Projeto de extensão 

Semeando Agroecologia que conta com a 

coordenação das professoras Valcilene Rodrigues e Kelci Anne Pereira, também coautoras do 

trabalho. O artigo teve por objetivo apresentar a experiência de resgate e conservação de 

sementes crioulas na comunidade de Palestina dos Borges, Redenção do Gúrgueia, PI. 

 

No mesmo evento a professora Valcilene Rodrigues 

apresentou o trabalho “Agroecologia e Sustentabilidade 

dos Agroecossistemas no Semiárido Brasileiro” e a 

professora Kelci Anne apresentou o relato de experiência do 

projeto de extensão Cenas Camponesas “O fortalecimento 

da práxis da Educação do Campo e da agroecologia a 

partir do teatro político”. O evento proporcionou grande 

troca de saberes entre estudantes, professores e camponeses 

de vários países da América Latina. 

 

Os estudantes Railson Borges (6º período) e Júlio Jacobina ex estudante LEDOC, juntamente 

com as professoras Valcilene Rodrigues e Kelci Anne Pereira aprovaram o vídeo 

documentário “Saber, Trocar, Lutar: A experiência do Seminário Integrador da Licenciatura 

em Educação do Campo no Sul do Piauí (Brasil)” no X Congresso da Associação Latino 

Americana de Sociologia Rural (ALASRU) que acontecerá entre 25 e 30 de novembro do 

corrente ano em Montivideo, Uruguai. O vídeo sistematiza o Seminário Integrador que 

aconteceu no Território de Gilbués/PI, Brasil, no período de 19 a 21 de abril de 2018. O 

trabalho é resultado do projeto de extensão Cenas Camponesas coordenado pelas professoras 

acima mencionadas. O vídeo já está disponível em: https://youtu.be/BWg7fJ92uPM. 

 

Acontece 1º Seminário de Estágio BIOLEDOC na UFPI/Bom Jesus 
 

Aconteceu no dia 14 de setembro de 2018, no Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), 

da Universidade Federal do Piauí, em Bom Jesus, o I Seminário de Estágio das Licenciaturas 

do CPCE: Ledoc e Bio. O evento teve como objetivo debater as contribuições do estágio na 

perspectiva da transformação da forma escolar atual. O evento contou com a participação de 

professores, gestores, coordenadores pedagógicos, alunos das escolas básicas.  

 

https://youtu.be/BWg7fJ92uPM
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A organização do evento foi feita pelas 

coordenações de estágio dos cursos de 

Licenciatura em Educação do Campo 

(Profa. Kelci Anne Pereira) e 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

(Profa. Aline Mendes), com ampla 

participação de outros docentes e 

estudantes do CPCE, que colaboraram 

nos Núcleos de Base e realizam a 

organicidade do evento nos territórios 

escolares, do campo e da cidade.   

  

 

LEDOC da UFPI/Bom Jesus recebe conceito 4 do INEP/MEC na 

primeira avaliação de reconhecimento do curso 
 

O INEP/MEC fez visita in loco para Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Educação 

no Campo-Ciências Humanas e Sociais/CPCE, no período de 17 e 18/09/2018 e . Durante a  

visita houve reunião com os professores: Diretor da Unidade do Campos Cenobelina Elvas, o 

Prof. Dr. Stélio Bezerra Pinheiro de Lima , Procuradora Institucional - Teresa Christina Torres 

Silva Onório, Coordenador do Curso, o Prof Dr João Paulo Charrone. Em seguida foram 

iniciadas as atividades de avaliação in loco, com a análise dos documentos e verificação "in 

loco" às instalações físicas. Foram realizadas reuniões com os membros da CPA, com os 

membros do NDE, com docentes e com os estudantes do curso. Segundo a análise feita pela 

equipe do INEP/MEC o curso apresenta um perfil MUITO BOM de qualidade, obtendo assim 

o conceito 4. 

 

Equipe de Comunicação e Cultura da LEdoC. 
Campus Professora Cinobelina Elvas/UFPI 

Bom Jesus, Piauí 


