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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ROLIM DE MOURA

ATA DE REUNIÃO

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de 2020, às 14 horas, realizou-se sessão ordinária do
Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, em ambiente
virtual, conforme Edital de Convocação de 16 de novembro de 2020. A sessão foi presidida por pelo Vice
Coordenador do NDE, professor Paulo Vilela Cruz. Registrou-se a presença das docentes: Ca�ane
Cinelli, Luciana Soares da Cruz, Renata da Silva Nóbrega e Rosilene Komarcheski. Registrou-se a presença
da Chefe de Departamento, Maria Rosangela Soares. Apresentada a pauta, deu-se sequência aos
informes e à ordem dia, conforme segue. Informes; 2.1 Eleição da coordenação do NDE; 2.2 Avaliação
dos resultados do monitoramento discente no ensino remoto; 2.3 Andamento do formulário e
procedimentos para a avaliação semestral. Informes: A professora Rosilene informou que a Comissão de
Acompanhamento Discente do DAEDC enviou um novo formulário para monitoramento da COVID 19
entre os/as acadêmicos/as e egressos/as do curso de Educação do Campo, que deverá ser respondido até
20 de novembro. A professora Maria Rosangela informou sobre o processo 23118.001874/2020-14
referente ao Termo de Autorização de publicação do TCC no Repositório Ins�tucional da UNIR. 2.1 Eleição
da coordenação do NDE: O vice coordenador do NDE apresentou o ponto, abrindo para inscrição de
candidato/as para a Coordenação e Vice Coordenação do NDE. O docente Paulo Vilela Cruz inscreveu-se
para a Coordenação. Procedeu-se à votação, havendo quatro votos favoráveis e uma abstenção. O
docente Paulo Vilela Cruz foi eleito o novo coordenador do NDE. A professora Luciana Soares da Cruz
inscreveu-se para a Vice Coordenação. Procedeu-se à votação, havendo cinco votos favoráveis. A
professora Luciana Soares da Cruz foi eleita a nova vice coordenadora do NDE. 2.2 Avaliação dos
resultados do monitoramento discente no ensino remoto: A docente Rosilene Komarcheski apresentou
os resultados ob�dos a par�r do monitoramento discente no ensino remoto do curso de Educação do
Campo, pela Comissão de Acompanhamento Discente do DAEDC. Foram quarenta e três respondentes,
dois dos quais não estão cursando disciplinas remotas. Boa parte dos par�cipantes são de turmas com
prováveis concluintes. Dos mo�vos para não cursar disciplina agora, foram apontados: acesso ruim à
internet, não ter equipamento adequado, não ter auxílio aprovado, falta de tempo, estudante que recém
foi mãe, etc. A má qualidade do acesso à internet, a falta de espaço adequado para estudar, a
coincidência dos horários de aula com horários de trabalho e equipamentos travando foram apontadas
como as principais dificuldades por quem está cursando as disciplinas remotas. A maior parte dos
discentes (27) avaliaram como razoável a qualidade do aprendizado nas aulas remotas, sete consideram
sa�sfatório, três, muito bom, três, ruim, dois, péssimo. Em relação à comunicação acerca do Ensino
Remoto Emergencial, dezenove consideraram sa�sfatória, dezesseis, razoável, cinco, muito boa e três,
ruim. Há indicação de sugestões para melhoria da comunicação e atuação da Comissão, do
Departamento e do corpo docente, sendo que a comunicação com os discentes foi elogiada na pergunta
aberta. Os prováveis formandos indicaram disciplinas que provavelmente faltarão para concluírem o
curso, quando o 1/2020 for finalizado, destacando-se TCC e Estágio 3. 2.3 Andamento do formulário e
procedimentos para a avaliação semestral: O professor Paulo apresentou a prévia do formulário para
avaliação semestral, que foi discu�do pelo NDE. Ficou estabelecido o prazo até 25 de novembro para
novas sugestões. A expecta�va é que seja encaminhado à Chefia do Departamento para que seja
divulgado entre os estudantes em 1º de dezembro. Cada docente do NDE ficará responsável por
acompanhar a resposta do formulário por uma turma específica. A sugestão é que o prazo para resposta
se encerre até 8 de dezembro e que o NDE se reúna no dia 9/12 para discu�r os resultados, antes do
Seminário de Avaliação. Sem mais a tratar, às 16:08 horas, o presidente da sessão deu por encerrada a
reunião e eu, Renata da Silva Nobrega, lavrei e assinei a presente ata, que foi lida, aprovada e segue com
a respec�va assinatura eletrônica das presentes.
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Documento assinado eletronicamente por RENATA DA SILVA NOBREGA, Docente, em 17/11/2020, às
16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO VILELA CRUZ, Membro de Comissão, em
17/11/2020, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CATIANE CINELLI, Docente, em 17/11/2020, às 16:16,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA SOARES DA CRUZ, Docente, em 17/11/2020, às
16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROSILENE KOMARCHESKI, Docente, em 17/11/2020, às
16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ROSANGELA SOARES, Chefe de Departamento,
em 17/11/2020, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
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