
17/06/2020 SEI/UNIR - 0429851 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=493483&infra_sistema=1… 1/2

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ROLIM DE MOURA

ATA DE REUNIÃO

Aos 28 dias do mês de maio do ano de 2020, às 15:00 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 27 de maio de
2020, com a presença das/os docentes Maria Rosangela Soares, Paulo Vilela Cruz, Rosilene Komarcheski e
Renata da Silva Nóbrega. 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.
Encaminhamento para Montagem das disciplinas do grupo II - específica por habilitação; 2 Sugestões
sobre "Consulta - Nova Resolução sobre Avaliação Discente" processo SEI 99916751f.000002/2020-85,
obje�vando atualizar a Resolução 251/1997/CONSEPE; e 3. Encaminhamento para compar�lhar as
disciplinas específicas, por habilitação. Informes: 1. A docente Renata informou que a pró-reitoria de
extensão sinalizou que a Extensão será componente curricular; 2. A coordenadora informou que será
compar�lhado o Perfil do Egresso com o CONDEP para avaliação e sugestões dos colegas. 3. Foi avaliado
e aprovado o Plano de Ensino da disciplina “Trabalho de conclusão de curso – Ciências da Natureza”. Após
os informes, a Coordenadora do NDE-DAEDC propõe tratar do cumprimento da seguinte Ordem do Dia:
1. Encaminhamento para Montagem das disciplinas do grupo II - específica por habilitação – O NDE
propôs a criação da disciplina “Questões socioambientais na Amazônia”, sendo esta comum às duas
habilitações e pertencente ao Grupo II; O NDE propôs a subs�tuição do nome da disciplina “Introdução às
ciências humanas e da natureza” por “Formação docente por área de conhecimento”; O NDE discu�u a
proposta do quadro de disciplinas específicas de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas, ficando
acordado que a proposta será compar�lhada e discu�da em conjunto com os demais docentes das
respec�vas áreas de habilitação; Ficou acordado que o NDE irá consultar o docente Fernando sobre
disponibilidade para ministrar disciplinas de filosofia no curso, em reunião a ser realizada dia 1 de junho
de 2020, por videoconferência. 2. Sugestões sobre "Consulta - Nova Resolução sobre Avaliação
Discente" processo SEI 99916751f.000002/2020-85, obje�vando atualizar a Resolução
251/1997/CONSEPE – o NDE avaliou que não tem condições de elaborar uma resposta eficiente em
tempo hábil. 3. Encaminhamento para compar�lhar as disciplinas específicas, por habilitação – Ficou
acordado pelo NDE que as propostas dos quadros de disciplinas específicas serão compar�lhadas com os
demais docentes do curso, em duas reuniões dis�ntas, sendo uma des�nada à discussão do quadro da
área de Ciências Humanas e outras à de Ciências da Natureza, em datas a definir. Às 17:00 h a reunião foi
encerrada, da qual, para constar, eu, Rosilene Komarcheski, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada,
segue assinada eletronicamente por mim e pelos demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por ROSILENE KOMARCHESKI, Membro de Comissão, em
29/05/2020, 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 PAULO VILELA CRUZ, Docente, em 30/05/2020, às 20:34,
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 02/06/2020, às 11:09, 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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