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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 30 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 28 de abril de
2020 (SEI 0413072), com a presença dos docentes Maria Rosangela Soares, Paulo Vilela Cruz, Rosilene
Komarcheski. Jus�ficaram ausência as professora Ca�ane Cinelli, por estar em licença maternidade e
professora Renata da Silva Nobrega por não estar em condições. A coordenadora do Núcleo iniciou os
trabalhos apresentando os pontos: 1. "Discussão, planejamento e encaminhamentos para a elaboração
do Plano Polí�co Pedagógico a par�r da "RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019". Foi
discu�do que as disciplinas irão ter as prá�cas pedagógicas distribuídas e/ou tempo comunidade. As
disciplinas devem ser divididas entre Tempo Universidade (GRUPO I ou II), tempo comunidade (GRUPO I
ou II) e/ou prá�cas pedagógicas (GRUPO III). Recomendação do NDE: As ementas devem considerar a
par�r da proposta do BNCCcomo recomendada na RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2. Encaminhamentos da
reunião: 1. Elaborar uma tabela com as disciplinas, adicionando uma coluna com a carga horária "Prá�cas
Pedagógicas" onde serão definidas as disciplinas que as terão. 2. Será apresentado, pelo NDE,
a RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2 para o CONDEP. 3. O NDE, via consulta à professor/a do curso de pedagogia,
irá definir as disciplinas pedagógicas, do GRUPO I da "RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2" 4. O NDE ira reunir-se,
em plataforma online, no dia 8/05/2020 às 15:00 h, para deliberar sobre as disciplinas comum. Nada
mais havendo a tratar, às 16h59min, a coordenadora deu por encerrada a reunião, da qual, para constar,
eu, Maria Rosangela Soares, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, segue assinada eletronicamente
por mim e pelos demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ROSANGELA SOARES, Presidente de Comissão,
em 11/05/2020, às 15:46, 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 11/05/2020, às 17:37,
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
11/05/2020, às 18:05, 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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