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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 23 dias do mês de abril do ano de 2020, às 15:00 horas, por meio de videoconferência, realizou-se
reunião do Núcleo Docente Estruturante -NDE - do Departamento Acadêmico de Educação do Campo -
Campus Rolim de Moura, em sessão extraordinária, mediante e-mail de convocação de 21 de abril de
2020 (SEI 0409739), 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 Cinelli, por estar em
licença maternidade. A coordenadora do Núcleo iniciou os trabalhos apresentando os pontos: 1.  Retorno
de trabalhos sobre a Equivalência de disciplinas em cumprimento ao processo
SEI 999119575.000040/2020-11 ; 2. Suspensão de aula por professor no dia 16/03/2020 ;
3. Ques�onamentos sobre TCC e Bancas de Orientações - Orientação docente;  4. Apresentação da
"RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019" para a elaboração das Ementas do Projeto
Polí�co Pedagógico; 5.  Encaminhamento de trabalhos para a elaboração do Projeto Polí�co
Pedagógico.    A docente Renata solicitou a inversão dos pontos 2 e 3 com os pontos 4 e 5,
respec�vamente, o que foi acatado pelos presentes. Assim, a ordem dos pontos ficou a seguinte:
1.  Retorno de trabalhos sobre a Equivalência de disciplinas em cumprimento ao processo
SEI 999119575.000040/2020-11 ; 2. Apresentação da "RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO
DE 2019" para a elaboração das Ementas do Projeto Polí�co Pedagógico; 3.  Encaminhamento de
trabalhos para a elaboração do Projeto Polí�co Pedagógico; 4. Suspensão de aula por professor no dia
16/03/2020 ; 5. Ques�onamentos sobre TCC e Bancas de Orientações - Orientação docente.   Discussão e
Decisões: 1.  Retorno de trabalhos sobre a Equivalência de disciplinas em cumprimento ao processo
SEI 999119575.000040/2020-11 – Foi realizada a análise das disciplinas de outros cursos do campus que
poderão ser consideradas equivalentes a disciplinas do curso de licenciatura em Educação do Campo, o
que será encaminhado ao CONDEP para apreciação. 2. Apresentação da "RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE
20 DE DEZEMBRO DE 2019" para a elaboração das Ementas do Projeto Polí�co Pedagógico – O docente
Paulo apresentou o disposto em tal resolução em relação à atual proposta de reformulação do Projeto
Pedagógico do Curso de Educação do Campo e, após discussão entre os presentes, ficou acordado que a
leitura sobre o disposto na citada resolução deverá ser aprofundada pelos membros do Núcleo para que
seja novamente discu�da na próxima reunião do NDE, para que, então, os docentes membros possam
sistema�zar encaminhamentos a serem levados à discussão pelo CONDEP. 3. Encaminhamento de
trabalhos para a elaboração do Projeto Polí�co Pedagógico – Após discussão sobre o ponto anterior,
ficou encaminhado também que os membros do Núcleo irão avaliar a proposta de reformulação do PPC
em relação ao formato e à carga horária demandados pela citada resolução, o que deverá ser
apresentado e discu�do na próxima reunião do NDE. 4. Suspensão de aula por professor no dia
16/03/2020 – A docente Renata relatou aos presentes sobre a situação ocorrida em tal data, quando um
docente do curso suspendeu suas aulas, para o que teria alegado a eminência da pandemia de COVID-19,
em momento anterior à definição da suspensão do calendário pela Reitoria da UNIR (que passou a
vigorar em 20/03/2020). Neste caso, o NDE entendeu que a citada situação não fornece elementos de
caráter pedagógico que se enquadrem nas atribuições do NDE, até o momento. 5. Ques�onamentos
sobre TCC e Bancas de Orientações - Orientação docente – A docente Renata trouxe ao NDE o
encaminhamento do úl�mo CONDEP, de 2 de março de 2020, referente ao Ponto II da pauta, em que um
conselheiro "manifestou estranheza quanto à composição de bancas de orientação e avaliação dos
projetos e dos TCCs, diante da ausência desequilibrada de representantes dos docentes do
Departamento. A Vice Chefe de Departamento sugeriu encaminhar a questão para o NDE, a fim de
amadurecer para ser deba�do em CONDEP." A este respeito, o NDE entende que é necessário seguir o
regimento de TCC do curso e que casos omissosdeverão ser avaliados em CONDEP, incluindo recursos
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rela�vos à composição de bancas e termos de compromisso de orientação. Às 16h:58min a coordenadora
do Núcleo solicitou a adição de 15 minutos à reunião, o que foi acatado pelos presentes. Sobre o ponto 4,
ainda, o NDE entende que o discente pode abrir mão de uma orientação, sem a obrigação de troca de
orientador e sem a aprovação do orientador e do docente da disciplina. Encerrados os pontos da pauta,
ficou acordado entre os presentes a realização de uma próxima reunião do NDE no dia 30 de abril de
2020, às 15h, por meio de videoconferência. Nada mais havendo a tratar, às 17h12min, a coordenadora
deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Rosilene Komarcheski, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprovada, segue assinada eletronicamente por mim e pelos demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por ROSILENE KOMARCHESKI, Membro de Comissão, em
25/04/2020, às 14:06, 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 25/04/2020, às 14:09,
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, Presidente de Comissão,
em 25/04/2020, às 21:26, 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 27/04/2020, 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.
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