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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ROLIM DE MOURA

ATA DE REUNIÃO

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2020, às 9:30 horas, por meio de videoconferência, realizou-
se reunião do Núcleo Docente Estruturante -NDE - do Departamento Acadêmico de Educação do Campo -
Campus Rolim de Moura, em sessão extraordinária, mediante e-mail de convocação de 30 de maio de
2020, com a presença das/os docentes Maria Rosangela Soares, Paulo Vilela Cruz, Rosilene Komarcheski,
Renata da Silva Nóbrega e Fernando Bilhalva Vitória, na condição de convidado. Jus�ficou ausência a
professora Ca�ane Cinelli, por estar em licença maternidade. A coordenadora do Núcleo iniciou os
trabalhos apresentando os pontos da pauta: 1. Consulta ao Professor Dr. Fernando Bilhalva sobre
disponibilidade para ministrar disciplinas de filosofia, no curso de Educação do Campo, a par�r do PPC
que está sendo elaborado por este núcleo. 2. Encaminhamentos gerais para o PPC. Ato con�nuo, foi
dado seguimento à pauta. Ponto 1: Consulta ao Professor Dr. Fernando Bilhalva sobre disponibilidade
para ministrar disciplinas de filosofia, no curso de Educação do Campo, a par�r do PPC que está sendo
elaborado por este núcleo. A Coordenadora do NDE situou o professor Fernando a respeito do trabalho
realizado pelo Núcleo em relação ao novo PPC até o presente momento e apresentou a ele o impasse
encontrado pela equipe no que diz respeito à oferta da formação em Filosofia, na habilitação de Ciências
Humanas, tendo em vista a perda do código de vaga des�nado a esta área. A Coordenadora do NDE
consultou se o professor Fernando teria disponibilidade em ministrar as disciplinas de Filosofia no novo
PPC. O professor Fernando relembrou que desde que chegou ao curso tem ministrado disciplinas de
Filosofia, sempre que demandado e afirmou ter disponibilidade para con�nuar a fazer o
mesmo. Considerando o entendimento em relação ao ponto de pauta, o Professor Fenando foi liberado
da reunião, às 9:54 minutos. 2. Encaminhamentos gerais para o PPC. A professora Maria Rosangela
informou aos docentes que socializaria a Resolução da UNIR que trata das horas complementares e
implica em nova configuração da carga horária do novo PPC. A professora reforçou que a resolução indica
que as horas complementares devem ser cumpridas semestralmente. O NDE deve propor alterna�vas
para esta adequação. O professor Paulo informou que o professor Izaías foi informado sobre o
andamento da proposta para Ciências da Natureza, estando de acordo. Informou também que há um
novo entendimento em relação ao perfil do código de vaga disponível, tendo em vista o novo PPC. Tão
logo haja acordo em toda área de Natureza (a professora Luciana encontra-se afastada por saúde), o NDE
e o DAEDC serão informados para dar os encaminhamentos necessários. O professor Paulo e professora
Rosilene manifestaram preocupação sobre a distribuição da carga horária de Estágio no novo PPC, tendo
em vista a necessidade de orientação e as norma�vas que regem o cumprimento do Estágio nos cursos
de Licenciatura. A professora Renata levantou a possibilidade do curso ter duração de nove semestres,
ideia a ser deba�da nos diferentes âmbitos, inclusive na consulta discente e à comunidade geral. Por fim,
a professora Maria Rosangela encaminhou que no CONDEP de 4 de junho, o NDE apresentará o
"esqueleto" do novo PPC para o Conselho, que será convocado a par�cipar de um CONDEP extraordinário
para discussão da Matriz de Ciências Humanas no dia 8 de junho de 2020, acontecendo o mesmo com
Natureza, em data a definir. Às 10:14 h a reunião foi encerrada, da qual, para constar, eu, Renata da Silva
Nobrega, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, segue assinada eletronicamente por mim e pelos
demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por RENATA DA SILVA NOBREGA, Vice-Chefe de
Departamento, em 01/06/2020, às 12:43, 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, Docente, em 01/06/2020, às 16:33,
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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 ROSILENE KOMARCHESKI, Membro de Comissão, em
02/06/2020, às 10:54, 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 0430861 e
o código CRC 5FD2D1CA.
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