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ATA DE REUNIÃO

Ao 08 dia do mês de Fevereiro do ano de 2022, às 09:00 horas, realizou-se sessão Ordinária do Núcleo
Docente Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, em ambiente virtual. A
sessão foi presidida pelo Chefe de departamento. Registrou-se a presença das/os docentes: Paulo
Vilela Cruz, Emerson Roberto de Araujo Pessoa e Rosilene Komarcheski. O docente Fernando Bilhalva
jus ficou ausência por problemas técnicos com seu computador. A docente Luciana Soares da Cruz
atestado médico, tendo ausência jus ficada. Registrou-se a presença da docente Franciele Monique
Scopetec dos Santos. Apresentada a pauta, os seguintes pontos foram abordados. 2.0 Informes: O NDE
informou que os docentes com problemas técnicos durante o trabalho remoto estarão assis dos em
suas necessidades pelo departamento, que dispõe de computador e internet. Essa determinação está
fixada em RESOLUÇÃO Nº 358, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021. Recomendamos ao departamento
ampla divulgação dessa possibilidade. 2.1 Eleição da Coordenação: A docente Rosilene foi candidata.
Por unanimidade foi eleita como nova coordenadora do NDE. 2.2 Relatório CPAV: O NDE irá
confeccionar um relatório sobre a avaliação, incluindo no processo 23118.011442/2021-01. 2.4
Discu r código de vaga livre: O código de vaga de Física (23118.011791/2021-14)está pronto e já foi
encaminhado. O código de vaga da Educação (999553805.000110/2019-55), u lizado no concurso
anterior, será man do com o mesmo perfil. Deverá ser encaminhado para aprovação em reunião do
CONDEP. O NDE discu u o perfil de código de vaga 933203, documento SEI 0871372  (processo
23118.000666/2022-60), Port. 213 de 14 de abril de 2021. Deliberações: Decidiu-se que é necessário
um docente das áreas de Geografia e História. Considerando o Campus e as necessidades do curso,
área de Geografia é uma necessidade urgente. Deste modo, o perfil selecionado é"1. Área: 70600007
GEOGRAFIA; 2. Subáreas: 70601003 GEOGRAFIA HUMANA; 70601020 GEOGRAFIA AGRÁRIA; 70602000
GEOGRAFIA REGIONAL; 3. Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva; 4. Requisito (formação):
Graduação e Doutorado em Geografia. Os demais detalhes solicitados serão definidos em reunião do
CONDEP. 2.4 Avaliação PPC: Decidiu-se realizar uma reunião de pauta única sobre o tema, visto o
horário avançado. Às 10:50h encerrou-se a reunião, da qual eu, Paulo Vilela Cruz, lavrei a presente
ata, que, após lida e aprovada, segue assinada por todas/os.

Documento assinado eletronicamente por PAULO VILELA CRUZ, Docente, em 08/02/2022, às
11:51, 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 08/02/2022,
às 11:54, 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
0879006 e o código CRC 76DDA9D3.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Proces s o nº 999553805.000050/2019-71 SEI nº 0879006
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