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ATA DE REUNIÃO

Aos 09 dias do mês de Junho do ano de 2021, às 08:30 horas, realizou-se sessão Ordinária do Núcleo
Docente Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, em ambiente
virtual, conforme Edital de Convocação  0683743. A sessão foi presidida pelo Coordenador do NDE, Paulo
Vilela Cruz. Registrou-se a presença das/os docentes: Rosilene Komarcheski, Paulo Vilela Cruz, Renata da
Silva Nóbrega. A docente Luciana Soares da Cruz jus�ficou ausência por estar de licença para tratar de
assuntos médicos; o docente Emerson Roberto de Araujo Pessoa está de férias. Apresentada a pauta, deu-se
sequência aos informes e à ordem dia, conforme segue. 2.0 Informes: A docente Renata explanou sobre o
andamento do ves�bular. O NDE poderia consultar o departamento sobre a acolhida da próxima turma. 2.1.
Avaliação Planos de Ensino: Planos avaliados e Aprovados: Sociologia da Educação - Emerson Roberto de
Araujo Pessoa; Reprodução e Embriologia Vegetal - Izaias Médice Fernandes. Planos Avaliados e
aguardando correção: Educação do Campo - Renata da Silva Nobrega; Sociologia dos Povos do
Campo- Renata da Silva Nobrega;  Produção de Texto - Marina Silva Ruivo; Filosofia I - Fernando Bilhalva
Vitória; Introdução à Filosofia - Fernando Bilhalva Vitória. Deliberação: Aprovados por
Unanimidade. 2.2 Discussão e confecção do novo PPC: As disciplinas por semestre foram reorganizadas.
Decidiu-se elaborar no texto do PCC o que consistem as disciplinas de Tópico I e II; revisar o texto sobre
Curricularização da Extensão. Uma vez a prévia da grade e disciplinas decididas, os docentes das duas
habilitações deverão se reunir a pedido/convocação do departamento, para averiguar a proposta da grade e
propor a carga horária de cada disciplina. Foi decidido que o NDE solicitará, via departamento a convocação
da reunião para discussão da nova grade. Às 09:50 h 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 09/06/2021, às 10:44,
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 RENATA DA SILVA NOBREGA, Docente, em 09/06/2021, às
10:44, 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 09/06/2021, às
10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0686510 e o código CRC 22C7797B.
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