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ATA DE REUNIÃO

Aos 09 dias do mês de Julho 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: Rosilene Komarcheski, Paulo Vilela Cruz, Renata da Silva Nóbrega, Luciana Soares da
Cruz e Emerson Roberto de Araujo Pessoa. A chefia de departamento, profa. Maria Rosangela Soares
se fez presente. Apresentada a pauta, o coordenador solicitou re rada de pauta os pontos 2.2.
Construção do PPC. Deliberação: Aprovado. Deu-se sequência aos informes e à ordem dia, conforme
segue. 2.0. Informes: A Etapa regional Norte do Congresso Internacional de Educação em Territórios
Rurais e Educação do Campo acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2021. A equipe local está
avaliando a possibilidade de realizar uma prévia em Rondônia; Docente Rosangela informou sobre a
avaliação ins tucional e lembrou a todas para realizar. 2.1. Discussão da Avaliação
Semestral: Considerando o levantamento, a COVID-19 afetou a maioria das famílias dos estudantes:
58,1% dos discentes e/ou familiares contrariam a doença; destes, 64,5% dos discentes veram
falecimentos de entes queridos próximo (familiar, amigos e/ou companheiros). Este é um fator
relevante para os discentes cursarem as disciplinas. Seguindo por ordem de relevância, fatores
problemá cos são: acesso a recursos digitais (e.g. computador e internet); falta de auxílios; discente
sobrecarregados pela necessidade de trabalho e cursar o nível superior, fato agravado pela redução
do semestre le vo. Considerando a perspec va pedagógica, o principal problema pode ser
caracterizado pela falta de adequação pedagógica considerando o ERE. Contudo, a grande maioria
(3/4) considera seu aprendizado com "Moderado"; consideram os docentes, em suas disciplinas,
eficientes, hábeis, adequados, com seus planos e obje vos organizados e cumpridos. O número de
insa sfeitos aumentou em relação a avaliação anterior, principalmente com relação nível de
aprendizado (aproximadamente 1/4 das respostas, sendo 1/9 na avaliação anterior).Na reunião de
avaliação que ocorreu no dia 27 de maio de 2021, um destaque foi a dificuldade de realização dos
estágios no ERE. Problema já diagnos cado desde o início da modalidade. Na tenta va de minimizar
os problemas, o Núcleo de Estágio, NDE e CONDEP implementaram medidas de flexibilização como
aceitar 10% da carga de regência na produção de vídeos, aproveitamento de horas de estágios
oriundas de outros semestres e u lização de aulas assíncronas/síncronas. Esperamos que tais
medidas surtam efeito no próximo semestre. É importante ressaltar e dificuldade prévia do público
atendido com as tecnologias computacionais. Encaminhamentos: i) É importante ressaltar aos
estudantes que, mesmo não cursando disciplinas durante o ERE, devem se inscrever no SIGAA para
manter o vínculo, não sendo desligados. Soluções para a manutenção das matrículas dos discentes
devem ser implementadas, inclusive flexibilizando as datas de matrículas. Isso se jus fica pelos
problemas de acesso a recursos digitais e debilidade financeira no momento de Pandemia
diagnos cado pela nossa avaliação. ii) Discu r em CONDEP uma resposta prá ca dos docentes. iii)
Docentes podem averiguar a possibilidade de flexibilizar os horários de aulas. iv) Docentes podem
u lizar um tempo das disciplinas para orientar a u lização das ferramentas digitais. v) Buscar a
possibilidade de inclusão digital dos discentes através de parceiros por vias ins tucionais (e.g.
reverter multas para a compra de equipamentos aos discentes). vi) buscar ins tucionalmente a
recomposição de auxílios, uma vez que muitos estudantes estão abandonando o curso por
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necessidade financeira. Às 09:30h 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 09/07/2021, às
10:32, 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 09/07/2021, às 10:33, 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 09/07/2021,
às 10:33, 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 MARIA ROSANGELA SOARES, Chefe de
Departamento, em 09/07/2021, às 10:34, 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
09/07/2021, às 10:35, 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 LUCIANA SOARES DA CRUZ, Docente, em
09/07/2021, às 13:08, 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
0713093 e o código CRC 11E20C2D.

Referência: Proces s o nº 999553805.000050/2019-71 SEI nº 0713093
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