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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ROLIM DE MOURA

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO

Aos 21 dias do mês de junho do ano 2019, às 08 horas e 38 minutos, reuniu-se o NDE do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo, no Campus Rolim de Moura, biblioteca. Presentes: docentes Paulo
Vilela Cruz, Elaine Almeida Delarmelinda Honoré, Renata da Silva Nobrega, Daiane Martins Rocha.
Ausentes: Fernando Bilhalva Vitória – ausência justificada. O professor Paulo Vilela Cruz iniciou a reunião
com a leitura da pauta como segue: I - Informes; II- Finalização do PPC; III- Organização de Seminários
Temáticos e Avaliação do semestre; IV- Programação Seminário de TCC; V- Consulta pública do PPC;
VI- Processo número 9995514211.000012/2019-88 (atualização das referencias bibliográficas); VII-
Planejamento e Avaliação dos planos 2019.2; VIII- Saída do Fernando.

I- Informes: Não houveram informes. II- Finalização do PPC e V- Consulta pública do PPC: o conselho
decidiu reforçar o pedido a docente Maria Rosangela para a construção do organograma; solicitar a todos os
responsáveis a finalização das referências bibliográficas; incluir a resolução sobre a curricularização da
extensão no PPC; a consulta pública está agendada para o dia 03/07/2019, das 14:00 até 18:00, sendo parte da
programação semanal do seminário de educação do campo; o NDE solicita em caráter de urgência que o
Departamento de Educação do Campo a publicização, envio de convites, disponibilização do texto na internet,
reserva de local. Recomendamos que a chefia de departamento realize a apresentação do PPC a comunidade, e
que os docentes do curso sejam convocados para a programação do dia 03/07, assim sanando as dúvidas e
ajudando gerir a discussão. Recomendamos também, que o departamento indique um técnico administrativo
para confeccionar a ATA. A consulta pública ocorrerá em três  momentos: apresentação do PPC (20 – 30
minutos); abertura para questões do público (1 hora); confecção de propostas (1 hora); socialização e
encerramento (1 hora). VI- Processo número 9995514211.000012/2019-88 (atualização das referencias
bibliográficas). O conselho decidiu solicitar a inclusão do ponto de pauta na reunião do departamento para
designar um responsável pela realização dos pedidos constantes no processo. III- Organização de
Seminários Temáticos e Avaliação do semestre: Decidiu-se que, como um dos pontos avaliativos do
semestre é o seminário temático, sua organização será realizada em outra reunião. Referente a avaliação do
semestre 2019.1: será realizado a partir das 08:00 do dia 03/07/2019 na sala 20. A avaliação será quantitativa
com questionários (semestre e egressos); qualitativa com discussão e propostas; os dados obtidos serão
disponibilizados no site do curso. IV- Programação Seminário de TCC: está incluído na semana de
seminário de educação do campo (01/07/2019 – 05/07/2019). VII- Planejamento e Avaliação dos planos
2019.2: O NDE solicita ao departamento que formalize o pedido dos planos de disciplinas para os docentes,
encaminhando ao NDE o mais rápido possível. O planejamento docente será no dia 08/07/2019 às 08:00 -
09:30 com a avaliação docentes, 9:31 – 11:30 I período, 14:00- 16:00 IV período, 16:01-18:00 VII período.
Recomendamos que o departamento convite os professores externos. VIII- Saída do Fernando: Solicitamos
ao departamento eleição para substituição do membro em reunião. Devido a saída do membro por excesso de
trabalho, solicitamos ao departamento que a lista completa de atividades docentes seja confeccionada,
evitando sobrecarga dos docentes.

Às dez horas e quarenta minutos a reunião foi encerrada. Eu, Paulo Vilela Cruz lavrei a presente Ata, que, lida
e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO VILELA CRUZ, Docente, em 21/06/2019, às 19:23,
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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 RENATA DA SILVA NOBREGA, Vice-Chefe de Departamento,
em 24/06/2019, às 09:04, 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 DAIANE MARTINS ROCHA ESIS STEINES, Docente, em
24/06/2019, às 15:31, 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 ELAINE ALMEIDA DELARMELINDA HONORE, Docente, em
24/06/2019, às 18:45, 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
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0162526 e o
código CRC F8947DB7.

Referência: Processo nº 999553805.000050/2019-71 SEI nº 0162526
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