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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 onze dias do mês de maio do ano de 2020, às 15:00 horas, por meio de videoconferência, realizou-se
a reunião do Núcleo Docente Estruturante -NDE - do Departamento Acadêmico de Educação do Campo
- Campus Rolim de Moura, em sessão extraordinária, com a presença dos docentes Maria Rosangela
Soares, Paulo Vilela Cruz, Rosilene Komarcheski e Renata da Silva Nobrega. A ausência da professora
Ca�ane Cinelli foi jus�ficada por estar em licença maternidade. A coordenadora do Núcleo iniciou os
trabalhos apresentando os pontos: 1. E-mail de retorno sobre consulta do GRUPO I -
pedagógico. 2. Discussão para retomada e definição do perfil do egresso. Discussão e Decisões: 1. E-
mail de retorno sobre consulta do GRUPO I - pedagógico. A docente Maria Rosangela apresentou a
análise do professor Samilo Takara, do Departamento de Educação da UNIR Rolim de Moura, a respeito
da proposta de componentes curriculares do Grupo I, adequados à Resolução nº 2/2019 CNE-CP/MEC.
Após debate, o Núcleo acatou as sugestões e complementará com as especificidades da Educação do
Campo, respeitando o equilíbrio entre carga horária e ementa. 2. Discussão para retomada e definição
do perfil do egresso: A docente Maria Rosangela refle�u sobre as implicações da Resolução nº 2/2019
CNE-CP/MEC para o perfil do egresso do curso de Educação do Campo. O docente Paulo Vilela leu os itens
propostos no novo PPC para o perfil do egresso. Durante a discussão, foi destacada a necessidade de
reforçar o fato de que se trata de um curso de formação de professores, ou seja, um curso que visa a
formação docente. A docente Renata sugeriu que se destaque que é um curso que forma por área de
conhecimento, uma especificidade da Educação do Campo. Foi manifestada a preocupação de que o
perfil do egresso coincida com a formação oferecida pelo curso, especialmente no que se refere à
formação docente. Neste quesito, caso seja man�da a sugestão rela�va à formação em Agroecologia, é
necessário repensar as disciplinas e conteúdos. A professora Rosilene e o professor Paulo sugeriram que
fosse melhor iden�ficada as áreas de atuação dos egressos. Foi definido que o NDE se divida por grupos
de trabalho por área para estabelecer o perfil de egresso, lembrando que é um dos elementos que
contribuem para que interessados definam por cursá-lo. A próxima reunião foi agendada para sexta-feira,
15 de maio de 2020, às 15 horas. Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada às 16:34 horas.

Documento assinado eletronicamente por RENATA DA SILVA NOBREGA, Vice-Chefe de
Departamento, em 12/05/2020, às 11:30, 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
12/05/2020, às 15:31, 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 12/05/2020, às 16:41, 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 14/05/2020, às 10:36,
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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