
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ROLIM DE MOURA
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Aos quinze (15) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um (2021), às catorze (14) horas,
realizou-se o Seminário de Avaliação Semestral 2021/01 do Curso de Licenciatura em Educação do
Campo, em ambiente virtual, coordenado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) deste curso. A
sessão foi organizada pelo NDE, sendo o docente Paulo Vilela Cruz responsável pela coordenação
geral do Seminário, com a apresentação dos resultados da Avaliação do Semestre, enquanto
a docente Rosilene Komarcheski  coordenou a sala, mediando as falas e o Vice Chefe do
Departamento, Emerson Roberto de Araujo Pessoa, redigiu a presente ata. Registrou-se a presença
do Chefe de Departamento, Izaías Médice Fernandes, e dos docentes: Kachia Hedeny Techio. A lista
de presença das pessoas estudantes segue em documento anexo a esta ata (Documento SEI
0783128). DISCUSSÃO: A discente Vanessa organizou a mís ca. A docente Rosilene abriu os trabalhos
passando a palavra para o chefe de Departamento. O docente Izaías agradeceu a presença dos
estudantes e docentes. O professor Emerson agradeceu a presença das pessoas discentes e docentes.
O professor Paulo iniciou os trabalhos de apresentação dos resultados recordando que apesar dos
esforços do NDE no envio dos formulários não ob vemos respostas de todas as pessoas discentes.
O docente Paulo destacou que a avaliação é uma oportunidade de reflexão e projeção das a vidades
do Departamento de Educação do Campo, sempre pensando na melhoria do trabalho desenvolvido
para a formação docente dos estudantes. Passou então a apresentar os resultados do Formulário de
Avaliação Semestral, elaborado pelo NDE e respondido pelos discentes (Documento SEI 0783073).
Durante a apresentação das dificuldades do Ensino Remoto a falta de energia elétrica e internet foi
uma das principais dificuldades para realização da disciplinas. A professora Rosilene reiterou no chat
a importância de inscrição para fazer perguntas, sugestões, desabafos etc. A professora Renata
lembrou no chat que a turma 2020 ainda não se dividiu por áreas, o que dificultou algumas das
respostas do formulário. O discente Carlos manifestou no chat que: "Muitas das pergunta não

nhamos como responder corretamente, devido ser nosso primeiro ano da turma 2020". A discente
Vanessa escreveu no chat: "foi dialogado no inicio do ano, o tal moldem, que em sua maioria, não
funciona no campo, pois não pega torre de telefone, teria que ver outro modelo de oferecer internet.
(isso dentro da Pandemia), voltando presencialmente, pode ser mais fácil o acesso a internet. Com o
fim da apresentação a professora Rosilene abriu as inscrições aos discentes e passou a ler os
comentários realizados no chat durante a apresentação de resultados. O professor Emerson reforçou o
convite, es mulando os estudantes a par ciparem, pois era o momento de trazer para o cole vo sobre
o andamento do semestre.  A discente Sebas ana agradeceu ao curso. Ela levou levou anos para ter
coragem para se inscrever por residir em Porto Velho. A discente está maravilhada com o curso,  com
os docentes e Movimentos Sociais que se fazem presentes na Licenciatura em Educação do Campo.
Agradeceu também o apoio que recebeu das pessoas colegas de turma e discentes durante este
semestre devido a um problema de saúde.  A professora Rosilene agradeceu à Sebas ana e os outros
discentes maravilhosos do curso. A aluna Josiene parabenizou os professores pelo dia de hoje.
Informou que cursou somente 3 disciplinas, mas que isso foi favorável para um melhor aprendizado.
Agradeceu diretamente as pessoas docentes Rosilene, Renata e Emerson pela compreensão com as
dificuldades passadas durante o semestre. A discente Dayara cri cou a quan dade de trabalhos
(ar gos cien ficos) necessários para cursar as disciplinas e solicitou que as pessoas docentes
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repensassem a quan dade de trabalhos em cada disciplina. A discente Vanusa se manifestou no chat:
"foi muito puxado mesmo e pra quem tem filho pequeno pesa mais ainda. O discente André Luiz e
professor da rede estadual de ensino, afirmou a importância do curso para a região e como o curso é
importante para a cons tuição de uma perspec va crí ca da realidade. Parabenizou os professores
pela dedicação ao curso, o conhecimento sobre as especificidades dos discentes, dos Movimentos
Sociais que fazem parte do curso e o trabalho realizado para o desenvolvimento intelectual das
pessoas discentes. Destacou que será di cil voltar ao presencial devido residir em Porto Velho e as
dificuldades para ir até Rolim de Moura. A discente Cleide agradeceu aos docentes pela compreensão
e suporte durante o semestre. Afirmou que tem gostado dos métodos u lizados pelos professores e
abertura dos docentes para resolver os problemas individuais na realização das a vidades. Lembrou
ainda, das dificuldades de cursar o ensino remoto com as inúmeras a vidades da sua realidade como
mãe, dona de casa e campesina. A discente Vanusa disse no chat: "foi muito puxado mesmo e pra
quem tem filho pequeno pesa mais ainda. A compreensão de alguns professores foram essenciais
mesmo. Pena que nem todos tem esse período de solidariedade e compreensão com os discentes". A
discente Vanessa lembrou das dificuldades das discentes que são mães para levar as crianças para
Rolim de Moura. A necessidade de uma casa que possa receber as crianças e suas mães com os
devidos cuidados necessários. Reivindicou também a criação de uma "ciranda" no curso para receber
as filhas e filhos dos discentes. Agradeceu também aos professores que realizaram a vidades
conjuntas durante o semestre. O discente Paulo lembrou que é di cil pensar em um processo
avalia vo cursando a modalidade remota. No entanto, compreende que o contexto possibilitou o
aprendizado de u lizar tecnologias para o processo de ensino-aprendizagem. Ele concorda com mais
um semestre remoto devido a prevalência da pandemia do Covid-19. A docente Rosilene lembrou que
estamos todos aprendendo com o ensino remoto. O discente Carlos escreveu no chat: professora
neste novo período nos todos vamos ter problema que é a chuva e queda de energia e Internet muito
pior". A discente Zelia lembrou das dificuldades que passou durante sua formação devido a falta de
suporte para as mães discentes e confirmou a sugestão da Vanessa sobre a importância da criação de
uma "ciranda". A docente Rosilene afirmou da importância da "ciranda" em outras LEDOC's que
conheceu para a formação das mães campesinas. A discente Sônia lembrou da evasão do curso devido
a necessidade de trabalho durante a pandemia e a falta de bolsas permanências para o estudantes. A
aluna lembrou ainda, que neste momento em sua turma há somente 3 discentes e fez um paralelo com
a saída frequente de docentes do curso. A discente registrou sua preocupação com o curso. O
professor Paulo lembrou da necessidade da auto-organização dos discentes para resolver algumas
demandas do curso. A professora Rosilene leu as seguintes mensagens do chat: Vanessa escreveu: a
instalação de internet antes da pandemia era, 200,00/ eu ia na vizinha, e fui obrigada a colocar net em
casa, já coloquei a 750,00, tá tudo caro desde a alimentação, a sobrevivência". A discente Sebas ana
Cláudia recordou das dificuldades que passou durante a sua formação no Magistério e da importância.
O professor Emerson agradeceu a presença de todos e desejou boas férias as pessoas discentes. O
professor Paulo também agradeceu aos discentes. A professora Renata se despediu dos discentes e
docentes com a eminência da sua licença maternidade e agradeceu as turmas e colegas com quem
trabalhou este semestre. A professora Rosilene agradeceu aos discentes pela presença, dedicação
durante o semestre e os desafios do Ensino Remoto. Lembrou ainda para os prazos do calendário
acadêmico 2021-1. O professor Izaías lembrou que os alunos concluintes precisam ficar atentos com a
entrega das A vidades Complementares. A professora Rosilene encerrou a reunião com a leitura de
um trecho da obra de Paulo Freire. Sem mais a tratar, às 15h e 40 minutos, o Seminário de Avaliação
foi encerrado e eu, Emerson Roberto de Araújo Pessoa, lavrei e assinei a presente ata, que foi lida,
aprovada e segue com a respec va assinatura eletrônica das(os) docentes presentes, enquanto que a
lista de estudantes presentes segue em arquivo anexo.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON ROBERTO DE ARAUJO PESSOA, Docente,
em 15/10/2021, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por PAULO VILELA CRUZ, Docente, em 15/10/2021, às
16:47, 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 IZAIAS MEDICE FERNANDES, Chefe pro Tempore, em
15/10/2021, às 18:56, 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 18/10/2021,
às 13:23, 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
0782972 e o código CRC A4E528DE.

Referência: Proces s o nº 999553805.000050/2019-71 SEI nº 0782972
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