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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ROLIM DE MOURA

ATA DE REUNIÃO

Ata da sessão ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Educação do
Campo, realizada no dia dezenove de agosto, às 14 horas na sala 4 da Biblioteca Fernando Pessoa,
conforme convocação em 15 de agosto de 2019. Registrou-se a presença dos/as docentes: Ca�ane Cinelli,
Daiane Mar�ns Rocha, Elaine Almeida Delarmelinda Honoré, Paulo Vilela Cruz e Renata da Silva Nóbrega. 
Pautas da reunião: 1) Reconhecimento do curso; 2) Eleição coordenador e vice-coordenador; 3)
Andamento do novo PPC; 4) Aprovação dos planos de ensino 2019/2; 5) Seminários temá�cos; 6)
Disciplinas a serem transformadas em a�vidades (Estágios e Trabalho de Conclusão de Curso); 7)
Apresentação de projetos de TCC do 7º período. Sem solicitação de inserção de pauta segue a ata. 1.
Reconhecimento do curso: a docente Ca�ane Cinelli informou que já consta no Sistema Eletrônico de
Informação a documentação referente ao processo de avaliação para reconhecimento do curso pelo
MEC, e a visita in loco pela comissão ocorrerá no período de 22 a 25 de setembro de 2019. Os membros
do NDE �veram acesso ao “kit avaliador” da UNIR, que apresenta instruções sobre os procedimentos a
serem seguidos antes e durante o período de avaliação. O documento apresenta 11 subtópicos a serem
observados, e os membros decidiram que pelo menos um membro do NDE ficará responsável por
coordenar as a�vidades de cada subtópico, solicitando a chefia do departamento a convocação de
docentes do curso para auxílio nos trabalhos quando necessário. Segue a relação dos subtópicos e
respec�vos coordenadores: 1. Agenda, contato, recepção e retorno da Comissão de Avaliação; e 2.
Ambiente de trabalho para os avaliadores, Ca�ane Cinelli; 3. Documentação da UNIR, a definir; 4.
Apresentação da Comissão para os Representantes da Ins�tuição, Pesquisador Ins�tucional, ao Chefe de
Departamento e visita às instalações, a indicar. 5. Documentação do chefe de departamento, Ca�ane
Cinelli; 6. Apresentação do curso durante a reunião com o Chefe de Departamento, Ca�ane Cinelli e
Elaine A. Delarmelinda Honoré; 7. Estrutura �sica, Daiane Mar�ns Rocha; 8. Docentes que ministram aula
no Curso, Paulo e outros docentes a definir; e 9. Núcleo docente estruturante – NDE, Paulo Vilela Cruz e
Elaine A. Delarmelinda Honoré; 10. Funcionários e Pessoal de Apoio, a definir; 11. Acadêmicos, Renata da
Silva Nóbrega. 2. Eleição coordenador e vice-coordenador. Eu, Elaine A. Delarmelinda Honoré  fui a única
candidata a cordenadora do NDE, tendo sida eleita por unanimidade. A docente Daiane Mar�ns Rocha
apresentou ao NDE uma comunicação via e-mail na convocação da reunião, informando a necessidade de
eleger um novo vice-coordenador e informando que sairá do NDE por questões de saúde. Sendo assim, o
NDE solicitará como pauta para a próxima reunião do CONDEP a eleição de um novo membro, e na
próxima reunião do NDE será escolhido o(a) novo(a) vice-coordenador(a). 3) Andamento do novo PPC:
Andamento do novo PPC. O NDE apreciou as sugestões da consulta pública, e julgou aprovar o novo PPC,
logo apóes ocorra os ajustes das referênias bibliográficas de acordo com a Nota Técnica Nº 16/2017 do
INEP. A docente Ca�ane informou que no dia seis de agosto de dois mil e dezenove abriu processo
(999553805.000066/2019-83) encaminhando a demanda de um técnico administra�vo em assuntos
educacionais para auxiliar nas adequações, sendo que o NDE solicita celeridade do corpo técnico com
relação à adequação da Nota Técnica. 4. Aprovação dos planos de ensino 2019/2: o NDE recebeu os
planos de ensino dos seguintes docentes: Ca�ane Cinelli (Trabalho de Conclusão de Curso e Educação do
Campo), Elaine Almeida Delarmelinda Honoré (Agricultura Alterna�va e Metodologia do Trabalho
Cien�fico), Kachia Hedeny Techio (Antropologia II), Maria Rosangela Soares (Física II), Michel Watanabe
(Fundamentos Metodológicos da Pesquisa em Ciências da Natureza) e Paulo Vilela Cruz (Histologia e
Citologia). Após a análise dos planos de ensino pelo docente Paulo Vilela Cruz, o mesmo iden�ficou que
as referências não seguem o que está previsto nas ementas do PPC do curso, e solicita a correção dos
seguintes planos de Ensino:  Educação do Campo, Antropologia II, Fundamentos Metodológicos da
Pesquisa em Ciências da Natureza, Metodologia do Trabalho Cien�fico. O NDE também solicitará no
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CONDEP que os planos sejam entregues considerando o formulário an�go, visto que o formato de
impressão da plataforma do SIGAA suprime informações das referências bibliográficas. Registra-se que o
NDE não recebeu todos os planos de ensino das disciplinas a serem ministradas no semestre vigente, e
que a aprovação dos documentos é critério analisado pela comissão do MEC de avaliação do curso. Dessa
forma, os membros deste núcleo se eximem dos prejuízos que possam estar sendo acarretados ao curso.
5) Seminários temá�cos. A docente Ca�ane Cinelli informou que solicitou ao IV e VII período que
realizassem durante o primeiro encontro de seminários temá�cos sugestões de temas para a a�vidade.
Dada a demanda de a�vidades para organização do seminário, o NDE solicita que seja escolhido dois
coordenadores no CONDEP. 6) Disciplinas a serem transformadas em a�vidades (Estágios e TCC). A
proposta é que as disciplinas são subdivididas, tendo carga horária disciplinar e de a�vidades, o NDE fará
uma consulta técnica sobre a contabilização de faltas, se total (considerando a carga horária total,
disciplinar e a�vidades) ou apenas contabilizada da disciplina, e sendo o resultado posi�vo para a úl�ma
opção, fica definido as seguintes alterações: Estágio I, 35 horas de disciplina e 85 horas de a�vidades;
Estágio II e III, 40 horas de disciplina e 100 horas de a�vidades. TCC: o NDE fará uma consulta técnica
sobre a viabilidade de transformar a disciplina de TCC em 40 horas disciplinar, e 40 horas de a�vidades,
sendo posi�va, será realizada a alteração no SIGAA. 7. Apresentação de projetos de pesquisa: as defesas
de projeto serão realizadas como a�vidade de seminários temá�co, com cronograma a ser definido em
consulta aos orientadores. Eu, Elaine Almeida Delarmelinda Honoré lavrei, datei e assinei a presente ata,
que foi lida, aprovada e segue com a respec�va assinatura eletrônica dos presentes, dezessete horas.

Documento assinado eletronicamente por ELAINE ALMEIDA DELARMELINDA HONORE, Docente, em
23/08/2019, às 12:39, 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 DAIANE MARTINS ROCHA, Docente, em 23/08/2019, às
12:50, 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 23/08/2019, às 12:54, 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 23/08/2019, às 15:04,
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 CATIANE CINELLI, Chefe de Departamento, em
24/08/2019, às 17:21, 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 03/09/2019, às
16:04, 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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