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ATA DE REUNIÃO

Ao 01 dia do mês de Novembro do ano de 2021, às 09:00 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: Emerson Roberto de Araujo Pessoa, Fernando Bilhalva Vitória A docente Luciana
Soares da Cruz entrou na reunião as 09:15. A docente Rosilene Komarcheski está de férias.
Apresentada a pauta, os seguintes pontos foram abordados. 2.0 Informes: O docente Emerson
comentou sobre a reunião com a direção do Campus sobre as necessidades do curso. Especificamente
sobre a falta de técnicos administra vos, auxílio para os alunos(as). A redistribuição da docente
Franciele foi publicada no DOU. 2.1 Avaliação Planos de Ensino Remoto Emergencial: Planos
avaliadas e aprovados: Antropologia II, GEOPOLÍTICA DAS MIGRAÇÕES, ESTATÍSTICA APLICADA ÀS
CIÊNCIAS SOCIAIS, MANEJO E USOS DO SOLO. Deliberação: Aprovado por unanimidade. Os seguintes
planos ainda não foram enviados: Os Agrotóxicos e o Meio Ambiente, Educação Especial, Produção de
Texto para a Pesquisa,  História das Idéias Filosóficas, Pedagogias Populares Alterna vas e Química
II. 2.2 Lista de Demandas Pedagógicas do curso: Pensando nas fragilidades pedagógicas e
administra vas, o NDE lista problemas que precisam ser apreciados e solucionados em médio prazo. i)
O NDE considera importante que as vagas para docentes do curso sejam preenchidas o quanto antes.
Para isso, devemos solicitar a realização de concurso ou edital de redistribuição/remoção.
Especialmente para as áreas de maior fragilidade do curso, como Física, Educação, Filosofia, História
e Geografia. A ausência desses profissionais poderá inviabilizar parte do curso em médio prazo.
Especialmente a habilitação em ciências humanas. Uma solução outra, proposta pelo NDE, é que a
UNIR aproveite os candidatos aprovados em concurso para outros Campi/Universidade. ii) O NDE
considera inadequado que o curso seja obrigado a realizar todo o processo de ingresso discente uma
vez que a universidade dispõe de comissão de ingresso/processo sele vo discente. Esse acúmulo de
a vidades dos docentes do curso afeta o rendimento nas a vidades fins da carreira (Ensino, Pesquisa
e Extensão). iii) O NDE considera inadequado que o departamento não tenha um técnico
administra vo/pedagógico. Principalmente para um departamento que possui duas habilitações. O
acúmulo das funções pelos docentes afeta o rendimento nas a vidades fins da carreira (Ensino,
Pesquisa e Extensão). iv) O NDE considera emergencialmente preocupante a falta de recursos para
auxílio específicos para os discentes do curso de Educação do Campo. O público alvo do curso são
pessoas economicamente vulneráveis. A ausência de uma polí ca ins tucional de auxílio direto
poderá inviabilizar o curso em médio prazo. Isso porque, os discentes precisarão escolher entre
estudar e trabalhar. v) O NDE considera inadequado o quan ta vo de salas de aula disponíveis para a
realização das aulas presenciais no Tempo Comunidade. O que fragiliza a instrumentalização
da  Pedagogia da Alternância e as relações dos discentes, docentes e Universidade. vi) Considerando
o público alvo do curso de Educação do Campo, e as demandas levantadas no Seminários de Avaliação
(0782972), solicitamos que a criação de um projeto que auxilie no cuidado das crianças no Tempo
Universidade. Grande parte do público são pais e mães que precisam de apoio para assis r as
aulas. Às 09:50h encerrou-se a reunião, da qual eu, Paulo Vilela Cruz, lavrei a presente ata, que, após
lida e aprovada, segue assinada por todas/os.
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA SOARES DA CRUZ, Docente, em
01/11/2021, às 10:52, 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 01/11/2021, às
10:52, 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 01/11/2021, às 10:52, 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 FERNANDO BILHALVA VITORIA, Docente, em
01/11/2021, às 10:54, 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
0796645 e o código CRC EB071516.

Referência: Proces s o nº 999553805.000050/2019-71 SEI nº 0796645
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