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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ROLIM DE MOURA

ATA DE REUNIÃO

Aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 10:30 horas, nas dependências do Departamento
Acadêmico de Educação do Campo da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) Campus Rolim de
Moura, sito na Avenida Norte Sul, 7300, Nova Morada, Rolim de Moura/RO, reuniu-se o Conselho
de Campus de Rolim de Moura (CONSEC-RM) em sessão extraordinária, mediante e-mail de convocação
de 17 de fevereiro de 2020, com a presença dos docentes Maria Rosangela Soares, Paulo Vilela Cruz,
Renata da Silva Nobrega e Rosilene Komarcheski. Jus�ficou ausência a professora Ca�ane Cinelle, por
estar de férias. A coordenadora do Núcleo iniciou os trabalhos apresentando os pontos. I. Avaliação dos
discentes do IV período: o docente Paulo apresentou o relatório da avaliação do I período 2019/02,
realizada em 14 de dezembro de 2020. Os itens avaliados no seminário são: a) 1. Relação Professor
Acadêmico; 2. Avanço na questão do conteúdo ligado à realidade; 3. Condição de permanência = auxílio;
4. Trabalho interdisciplinar no TC. b) 1. Falta de atenção do departamento às Ciências da Natureza; 2. TC
muito longo entre as etapas; 3. Relacionar os trabalhos de TC com a realidade discente; 4. Trabalhos em
conjunto no TC; c) 1. Envolver mais os alunos em projetos de extenção e PIBIC;  2. Melhorar a
comunicação entre os professores no TC; 3. Mais aulas prá�cas; 4. con�nuar os estudos em grupo.  d) 1.
Relacionar o TC com o TCC; 2. Usar mais os recursos do SIGAA; 3. Visita dos professores no TC; 4. Deixar
claro o TC. e) 1. Evitar trocas excessivas de aulas; 2. Disponibilizar avaliação (seminário) previamente; 3.
Melhorar o diálogo; 4. Mais par�cipação. No ponto a)1, o NDE avaliou que foi bom saber que houve
avanços e que o Departamento está empenhado em manter estes avanços. Destaca-se a relevância do
auxílio estudan�l na percepção dos estudantes como um elemento central para garan�r sua permanência
no curso. Presente na reunião, a vice chefe do Departamento informou que o empenho rela�vo aos
auxílios de 2020 foi firmado em outubro de 2019, na presença do reitor e pró reitores. Em relação ao
ponto b) o calendário foi ajustado, porém foi explicado que o calendário foi apresentado para a forma
para facilitar o estágio. Na reunião do NDE, os membros destacaram que a maior discussão dos alunos foi
o auxílio, porém o ponto que apareceu com maior frequência foi a relação de professor-acadêmico. No
tópico b), a respeito das principais dificuldades, destacou-se a falta de atenção do departamento às
Ciências da Natureza. O NDE avaliou que é necessário melhorar a comunicação com as turmas, sanando
eventuais atritos. Em relação ao Tempo Comunidade muito espaçado do Tempo Universidade, tal questão
já foi corrigida no calendário 1/2020. A tenta�va em 2019 foi de facilitar a realização do Estágio, tendo
em vista a dificuldade da primeira turma. Em c1, uma sugestão é incen�var os docentes a elaborar
projetos de pesquisa e extensão adequados ao regime de alternância para possibilitar a par�cipação dos
discentes do curso. Em c2, foi definido que o NDE reforce aos docentes - no CONDEP - o pedido para
preparação do planejamento do "Projeto de TC". Fica de responsável de definir um modelo de projeto
para TC. No ponto d), o NDE está trabalhando na formulação de regimentos e propostas. Em relação ao
ponto e), o NDE concordou com os discentes. Em relação às avaliações semestrais, o NDE se
comprometeu a propor um aprimoramento na metodologia de avaliação. As avaliações semestrais de
todas as turmas, referentes à 2019/02 estão disponíveis no documento SEI 0366789. II. Levantamento de
propostas para discussões pedagógicas relacionada às reclamações discentes.  A professora Rosangela
apresentou o requerimento do discente Fagner Viana Rosário, da turma de Ciências da Natureza solicitou
a disponibilização dos resultados da avaliação docente realizada pelos discentes. O NDE reconheceu de
que se trata de um instrumento importante de avaliação, embora seus resultados fiquem com cada
docente. O Núcleo decidiu encaminhar consulta à CPAv sobre a possibilidade de disponibilizar o
documento de forma pública, tendo em vista a avaliação trazer elementos delicados da relação
discente/docente e em caso posi�vo, de que forma fazer isso, pois precisam ser trabalhados com
cuidado.  III. Levantamento para formulação e reformulação de regimentos. Foi definido na reunião de
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12/12/19, SEI 0310099, sobre a reformulação dos regimentos. A coordenadora solicitou um
levantamento dos regimentos que necessitam de reformulação e um prazo para finalização. Os
regimentos a serem revistos são: Estágio, TCC e Horas Complementares. O NDE também levantou a
necessidade de construir Orientações de Tempo Comunidade e estabelecer orientações e protocolos de
Avaliação Semestral. O docente Paulo, sugeriu que o mesmo grupo organizasse todos os regimentos para
haver uma uniformidade dos mesmos. A comissão de revisão dos regimentos de Estágio, TCC e Horas
Complementares e orientações e protocolos para Tempo Comunidade e Avaliação Semestral serão os
professores componentes do NDE, aos quais poderão se somar outros docentes, que serão consultados
por e-mail. O NDE solicitará ao departamento emi�r ordens de serviço para cada regimento  e
protocolos. Para a  modificação dos regimentos, será realizada uma chamada pública de consulta para os
discentes, docentes e comunidade enviarem sugestões. O professor Paulo ficou responsável de contribuir
na formulação dos tópicos a serem levantados para a consulta. IV. Realizar apontamentos sobre a
formulação e encaminhamentos do novo Projeto Polí�co Pedagógico - para finalização. Também foi
definido na reunião de 12/12/19, SEI 0310099 a necessidade de encaminhamento e finalização do PPC.
Como encaminhamento, a presidente do NDE irá solicitar à PROGRAD  a lista atualizada sobre o
procedimento administra�vo para reformulação do PPC, tendo em vista recentes modificações na
legislação. O NDE se comprometeu em reunir-se no mês de abril para finalizar o PPC. V. Informes.
Professora Renata informou que não foram lançadas as notas de Química 2/2019 pelo professor Rosalvo
Stachiw. O NDE solicita exclarecimento de procedimento à direção do Campus. Deliberação do núcleo
docente estruturante: aprovada por unanimidade. Sem mais a tratar, às 12:20 h, a coordenadora deu por
encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, segue assinada
eletronicamente por mim e os presentes.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ROSANGELA SOARES, Presidente de Comissão,
em 19/02/2020, às 19:43, 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 19/02/2020, às 19:50,
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, Membro de Comissão, em
19/02/2020, às 21:50, 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, Vice-Chefe de
Departamento, em 20/02/2020, às 10:42, 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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