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ATA DE REUNIÃO

Ao 1 dia do mês de Setembro do ano de 2021, às 08:30 horas, realizou-se sessão Extraordinária do
Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, em ambiente
virtual. A sessão foi presidida pelo Coordenador do NDE, Paulo Vilela Cruz. Registrou-se a presença
das/os docentes: Luciana Soares da Cruz, Rosilene Komarcheski e Emerson Roberto de Araujo
Pessoa. A docente Renata da Silva Nóbrega jus ficou ausência. Apresentada a pauta, os seguintes
pontos foram abordados. 2.0 Informes: O docente Emerson, na noite do dia 31/08/2021, na disciplina
de sociologia II não compareceu nenhum aluno. O docente Paulo também observou uma queda nas
presenças dos discentes nas disciplinas do semestre. 2.1- Pedido de conversa com discente
Fernanda Brunaldi para construção do TCC: A discente apresentou seu obje vo e fez perguntas
sobre a implementação do RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019  para o novo PPC.
Todos os membros responderam a pergunta. A discente se re rou da sala às 09:10. 2.2- Construção
do novo PPC: Foram apresentadas as pendências do novo PPC, não havendo mais o que construir até
que os docentes do curso retornem com as ementas construídas/revisadas. O NDE decidiu levar as
pendências à reunião do Conselho, atribuindo aos docentes às construção das ementas. 2.3-
Definição de Calendário:  Considerando as especificidades e problemas sanitários, o curso deveria
optar por permanecer remoto o próximo semestre, sem híbrido ou presencial. É importante conversar
no departamento sobre como ofertar o próximo semestre. A docente Rosilene comentou sobre a
possibilidade de adiantar o T.C., aumentando o tempo sem contato presencial. O NDE pede ao
departamento que as disciplinas do próximo semestre sejam discu das e definidas o mais rápido
possível. O docente Paulo comentou sobre a dificuldade de produzir um calendário considerando que
cada turma possui uma necessidade específica de calendário, contudo o curso dispõe de apenas duas
salas de aula e número de docentes inferior ao necessário. 2.4- Oferta de Estágio: O docente Paulo
explanou que o calendário da SEDUC termina dia 14/12/2021, e o início do próximo semestre da UNIR
será dia 16/11/2021. A SEDUC, na melhor hipótese, começará o calendário em Fevereiro de 2022,
tendo o calendário na UNIR terminando em Março. Desta forma, não havendo tempo hábil para
executar o estágio, além de pedagogicamente inadequado. Desta forma, o NDE sugere não ofertar
estágio, a não ser em circunstâncias especificas para os formandos que podem aproveitar as horas. O
NDE solicita que esse tema seja incluído em pauta no conselho do curso. Às 10:05h encerrou-se a
reunião, da qual eu, Paulo Vilela Cruz, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada
por todas/os.

Documento assinado eletronicamente por PAULO VILELA CRUZ, Docente, em 01/09/2021, às
11:08, 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, Docente, em 01/09/2021,
às 11:08, 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 EMERSON ROBERTO DE ARAUJO PESSOA, Docente,
em 01/09/2021, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
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do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA SOARES DA CRUZ, Docente, em
01/09/2021, 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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0749815 e o código CRC 5C330CAB.

Referência: Proces s o nº 999553805.000050/2019-71 SEI nº 0749815
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