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Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos,
reuniram-se  na  sala  20  da  Universidade  Federal  de  Rondônia  –  Campus Rolim de
Moura:  os  docentes  Izaias  Médice  Fernandes,  Márcia  Maria  de  Oliveira,  Maria  das
Graças de Araújo e Michel Watanabe, o técnico administrativo Lucas Henrique Vieira
Lenci, os discentes José Fernandes da Silva, Suziane Miguel Soffa, Núbia Lopes da
Silva,  Vanusa  Conceição  da  Silva  Santos,  Carlos  Dias  Valadares,  Luciana  Ferreira
Maria, Gleisson Junior Pires Martins e Maysa da Silva Albuquerque, a representante da
Comissão Pastoral da Terra (CPT) Maria Petronila Neto, os representantes da Federação
dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Rondônia
(FETRAGRO)  Gilmar  Fagundes  Alves  e  Ecimar  Viana  Rosa,  o  representante  dos
Movimento  dos  Trabalhores  Rurais  Sem Terra  (MST)  Valcleir  Gomes  de  Lima e  o
representante  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  Rurais  de  Rolim  de
Moura (STTR) Marcos Afonso da Costa.  Pauta da reunião: discutir a questão de
alojamento para os acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação do Campo.
A representante da CPT, Maria Petronila Neto, informou o grupo sobre o interesse da
CPT em  colaborar  com a  questão  de  alojamento  para  os  acadêmicos  do  curso  de
Licenciatura em Educação do Campo. Ela informou que a CPT recebeu uma doação de
pessoa  física  no  valor  de  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais)  a  ser  destinado  para
aquisição de um terreno/imóvel que serviria de alojamento. A docente Márcia Maria de
Oliveira e a discente Maysa da Silva Albuqueruqe expuseram como o alojamento tem
funcionado desde o começo do curso. A representante da CPT Maria Petronila Neto e o
docente Izaias Medice Fernandes destacaram a importância da aquisição de um espaço
físico que ficaria em total responsabilidade dos acadêmicos do curso. A docente Maria
das Graças de Araújo relatou as negociações anteriores com a administração superior da
UNIR  sobre  a  questão  de  moradia.  O  discente  José  Fernandes  da  Silva  expôs  a
possibilidade  de  utilização  das  instalações  da  Fazenda  Experimental  da  UNIR  –
Campus Rolim de Moura, conhecido como Km 15, para as atividades do curso e como
alojamento  definitivo  dos  acadêmicos.  O docente  Izaias  relatou  sobre  as  condições
precárias em que se encontra o Km 15 e as eventuais dificuldades que poderiam existir
na transferência  do recurso privado para a  UNIR. O discente  Gleisson Junior  Pires
Martins destacou que os acadêmicos da sua turma visitaram as instalações do Km 15 e
concluiram que não seria viável realizar as atividades do curso neste local. A docente
Márcia Maria compartilhou com o grupo os resultados de uma pesquisa realizada para
levantar opções de terrenos/casas disponíveis para compra nos arredores da UNIR. A
discente Maysa da Silva Albuquerque pediu para constar em ata seu descontentamento
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com situações passadas que envolveram constrangimento de certos acadêmicos devido
ao comportamento de docentes. Foi consenso entre os presentes que a melhor opção
seria a aquisição de um imóvel próximo ao Campus e doação para uma Associação que
deverá ser constituída pelos acadêmicos interessados no alojamento. A Maria Petronila
Neto destacou que a CPT estará disponível para colaborar com a auto-organização dos
acadêmicos e com a  regularização da associação, inclusive fornecendo a assistência
jurídica necessária. Destacou ainda a necessidade dos acadêmicos em regulamentar o
funcionamento da Associação. Como encaminhamentos, apontou-se a urgência da auto-
organização dos acadêmicos e criação da Associação de Acadêmicos, ou ainda procurar
alternativas entre as entidades que colaboram com o curso, para efetivar a doação do
imóvel. Os seguintes discentes presentes decidiram formar uma Comissão Discente para
organizar  e  convocar  as  assembleias  entre  todos  os  acadêmicos  do  curso:  Suziane
Miguel  Soffa,  Núbia  Lopes  da  silva,  Gleisson  Junior  Pires  Martins,  Carlos  Dias
Valadares e Vanuza Conceição da Silva Santos. A Comissão terá o prazo de 15 dias para
entrar em contato com a representante da CPT e encaminhar as ações determinadas
pelos acadêmicos. O docente Izaias realizou esclarecimentos e informes finais sobre a
atual situação do curso de Licenciatura em Educação do Campo, sobre a questão de
criação do Departamento e sobre a realização do Seminário do Curso.  Não havendo
mais nada a tratar,  encerrou-se a reunião às onze e quarenta da manhã e eu,  Lucas
Henrique Vieira Lenci,  lavrei a presente ata que segue assinada conforme a lista de
presença da reunião.
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