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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ROLIM DE MOURA

ATA DE REUNIÃO

As quatorze horas e vinte minutos do dia 03 de julho de 2019, atendendo ao convite realizado à
comunidade, com publicação no site ins�tucional do curso, o Departamento Acadêmico de Educação do
Campo, por meio do Núcleo Docente Estruturante, realizou a Consulta Pública do novo Projeto
Pedagógico do Curso – PPC. A reunião ocorreu na sala 20, bloco D do campus da UNIR, Rolim de Moura-
RO. Es�veram presentes docentes do curso, acadêmicos, representantes externos, conforme lista de
presença em anexo. Registrou-se ainda a presença da Pró-Reitora da Cultura, Extensão e Assuntos
Estudan�s – PROCEA,  Profª. Drª Marcele Regina Nogueira Pereira. A chefe do Departamento apresentou,
por meio de leitura e exibição de slides a proposta do novo Projeto Pedagógico do Curso. Ao término da
apresentação a reunião prosseguiu com ques�onamentos focados na apresentação. O acadêmico José
Fernandes da Silva ques�onou sobre o critéiro u�lizado para atribuir diferentes cargas horárias às
disciplinas, conforme a apresentação. Que a diferença de carga horária entre as disciplinas se dá em
razão destas possuírem ou não Tempo Comunidade, bem como uma menor carga horária foi atribuída
àquelas disciplinas que visam a apresentação panorâmica de temas diversificados. Alocação das horas
adicionais e definições do TCC: O representante da comunidade externa, Claudinei ques�onou sobre
onde foram alocadas as cem horas adicionais inseridas no curso. Ques�onou ainda sobre como são
tratados na proposta os temas “Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, orientações e formação das
bancas”. Em resposta, os docentes presentes informaram que as cem (100) horas adicionais foram
distribuídas entre novas disciplinas e pulverizadas entre outras que sofreram alteração. Quanto ao TCC, o
formato do trabalho é opcional entre ar�go cien�fico e trabalho monográfico. Quanto à orientação e
formação de bancas, foi informado que o tema é regido por norma�zação própria, tendo o curso o
documento “Regimento de TCC” que regulamenta o assunto. O docente Paulo Vilela Cruz encaminhou a
próxima etapa da reunião propondo formação de grupos de tralho. Foram distribuídos formulários para
facilitar o apontamento, iden�ficação de eventuais problemas ou pontos de discussão e apresentação de
proposta. Trinta minutos foram dispensados para esta a�vidade ao término dos quais passou-se a
socializar os apontamentos, questões e proposições. Sobre as etapas, quan�dade e duração: um dos
ques�onamentos apresentados tratou da quan�dade de etapas e a duração delas, por tratar-se de fator
importante no que toca  a possibilidade de par�cipação dos acadêmicos. Dentre as alegações, os
acadêmicos argumentaram que o tempo de permanência na Universidade implica questões financeiras,
considerando que os alunos ficam dispersos em várias residências e que haverá custos adicionais. Em
resposta, os docentes do curso pontuaram sobre a importância de se aumentar o Tempo Universidade
(TU) para melhorar o aproveitamento dos discentes. Também foi argumentado que, um maior número de
etapas acarreta gastos maiores com deslocamento e que não há segurança sobre a manutenção dos
recursos financeiros para o auxílio transporte. A questão da exiguidade dos auxílios foi reforçada pela
Pró-Reitora presente. Segundo sua fala, os valores des�nados ao Programa Nacional de Assistência
Estudan�l (Pnaes) sofreram cortes e que não há segurança da manutenção dos programas de auxílio. Em
resposta, embora o tema não tenha deixado de ser discu�do e tendo ouvido as diversas ponderações da
comunidade, os docentes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) deixaram claro que as questões que
envolvam o calendário podem ser tratadas em separado por não fazerem parte do PPC. Foi relatada a
proposta de que visitas in loco nos três primeiros anos do curso, de modo que não ocorram no úl�mo
ano ou úl�mo período quando já não há mais tempo para eventuais encaminhamentos. Que as visitas
sejam, portanto, nos primeiros anos do curso, que sejam de caráter polí�co pedagógico e planejadas com
antecedência. Os presentes acordaram em inserir no PPC, no item “Instrumentos Pedagógicos” a auto-
organização. Apresentou-se a sugestão de se trabalhar com Temas Geradores, segundo a proposta de
Paulo Freire. Houve longa discussão sobre o assunto sem chegar, contudo, a uma definição. Entretanto, a
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ideia dos temas geradores está presente no PPC, havendo, contudo, indefinição da forma de
implementação. Outros apontamentos feitos pelos grupos e que não fazem parte do PPC foram acolhidos
e encaminhados ao NDE para análise. O representante externo Claudinei apontou as ausências à reunião
como um problema que gera insegurança na tomada de decisões, além de abrir margem a que aqueles
que não par�ciparam da audiência apresentem encaminhamentos desconectados com as discussões
havidas. Propostas encaminhadas por formulário: Erro de formatação na página 22 da citação “Ribeiro”,
e há um equívoco de digitação na página 36 sobre a carga horária total; que o ingresso dos alunos
priorize os camponeses e não funcionários públicos; na concepção do tempo comunidade deve constar
instrumentos pedagógicos da alternância e tema gerador de Paulo Freire; para ingresso de novos
docentes, considerar a relação da iden�dade com a realidade das pessoas do campo; que o curso faça
encaminhamentos sobre a criação de uma ciranda infan�l para os filhos dos educandos; as etapas de
trinta dias devem ser divididas em três etapas de dez dias ou dois de quinze dias; deixar os três primeiros
semestres comuns para as áreas; visita in loco do corpo docente uma vez por ano, nos primeiros três
anos, com propósito pedagógico e polí�co, e que seja construído com os educandos e educandas; que a
orientação possa ser feita por docentes para além da Universidade, e que tenha formação na temá�ca a
ser estudada; re�rar das bancas de trabalho de conclusão de curso a obrigatoriedade de ser professor, e
que considere possíveis avaliadores que tenham relação entre prá�ca e teoria; que o perfil dos docentes
tenha como critério o �tulo de mestre, que comprove relação com a educação do campo. Às 18 horas a
reunião foi encerrada. Eu, Elaine Almeida Delarmelinda Honoré, lavrei, datei e assinei a presente ata, que
foi lida, aprovada e segue com a respec�va assinatura dos membros do NDE.

Documento assinado eletronicamente por ELAINE ALMEIDA DELARMELINDA HONORE, Docente, em
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