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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 da sessão extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Educação do
Campo, realizada no dia 06 de novembro, às 14 horas e 30 minutos, na sala do Departamento de Educação
do Campo, conforme convocação de 04 de novembro. A sessão foi presidida por mim, Elaine Almeida
Delarmelinda Honoré. Registrou-se a presença das docentes: Catiane Cinelli, Maria Rosangela Soares e
Renata da Silva Nóbrega. Registrou-se a presença da docente Rosilene Komarcheski. O docente Paulo Vilela
Cruz justificou a ausência em virtude de afastamento. Pauta da reunião: 1. Alteração da Resolução
nº 341/CONSEA, de 24 de julho de 2014, no que se refere ao o Art. 1, item: Número de vagas
autorizadas. Deliberações: 1. Alteração da Resolução nº 341/CONSEA, de 24 de julho de 2014, no que se
refere ao o Art. 1, item: Número de vagas autorizadas: na resolução citada, o número de vagas autorizadas
em cada processo seletivo realizado do curso de Educação do Campo é de 120 vagas. Considerando que o
curso é fruto do Edital de Chamada Pública nº 2, de 31 de agosto de 2012 da SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO e que tal edital previa
a oferta de 120 vagas no início do funcionamento de novos cursos, caso da UNIR; e também que, no Projeto
Político Pedagógico do Curso vigente, em seu item 2.6 Perfil do Curso, na alínea d, consta que: d-) Número
de vagas pretendidas ou autorizadas: Serão oferecidas 120 vagas para o Curso de Licenciatura em Educação
do Campo, sendo 60 para Ciências da Natureza e 60 para Ciências Humanas e Sociais, para o primeiro ano,
podendo ser oferecido segundo o edital, 60 vagas nos anos subsequentes. Tendo em vista que o curso já
alcançou quatro anos de atividade, este Núcleo recomenda a alteração da Resolução para que a oferta seja de
60 vagas, sendo 30 vagas para Ciências da Natureza e 30 vagas para Ciências Humanas. Registra-se também
que no sistema e-MEC o curso de licenciatura já está cadastrado para oferta de 60 vagas (Processo SEI
9995514211.000010/2019-99, documento 0136897). Dessa forma, este NDE solicita a seguinte
alteração Resolução nº 341/CONSEA, de 24 de julho de 2014: linhas 27 e 28, onde se lê: Número de vagas
autorizadas: 120 (60 vagas para Ciências da Natureza e 60 vagas para Ciências Humanas e Sociais); leia-se:
Número de vagas autorizadas: 60 (30 vagas para Ciências da Natureza e 30 vagas para Ciências Humanas).
Eu, Elaine Almeida Delarmelinda Honoré, datei e assinei a presente ata, que foi lida, aprovada e segue com a
respectiva assinatura eletrônica dos presentes, às 15:30 horas.

Documento assinado eletronicamente por ELAINE ALMEIDA DELARMELINDA HONORE, Docente, em
06/11/2019, às 18:17, 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, Chefe de Departamento, em
06/11/2019, às 18:18, 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 MARIA ROSANGELA SOARES, Docente, em 06/11/2019,
às 18:19, 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 06/11/2019, às 19:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0274645 e
o código CRC 538C72BC.
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