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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 extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Educação do
Campo, realizada no dia 19 de novembro, às 14 horas, na sala do Departamento de Educação do Campo,
conforme convocação de 13 de novembro. A sessão foi presidida por mim, Elaine Almeida Delarmelinda
Honoré. Registrou-se a presença dos docentes: Ca�ane Cinelli, Paulo Vilela Cruz, Renata da Silva Nóbrega
e Rosilene Komarcheski. A docente Maria Rosangela Soares jus�ficou ausência em razão de estar em sala
de aula.  Pautas da reunião:  1. Avaliação semestral; 2. Solicitação de avaliação da CPA; 3. Bibliografias a
serem referendadas; 4. Avaliação de planos de curso recebidos (2019.2 e 2020.1); 5. Encaminhamentos
do novo Projeto Polí�co Pedagógico; 6. Procedimentos de acompanhamento e avaliação dos processos
de ensino-aprendizagem. Deliberações:  1. Avaliação Semestral: de acordo com o calendário acadêmico
as datas dos seminários são: em 22/11 será realizada a avaliação semestral do IV Período (responsável a
ser consultada Maria Rosangela) no período da tarde, e à noite a socialização dos trabalhos do tempo
comunidade. O NDE encaminhará e-mail aos docentes responsáveis pelas disciplinas sobre a viabilidade
de socialização dos trabalhos; no dia 30/11 (manhã) será realizado a avaliação do I Período (responsável
Ca�ane Cinelli) e no dia 26/11 a socialização dos trabalhos do tempo comunidade; No dia 14/12 (manhã
e tarde) será realizada aavalição semestral (responsável Paulo Vilela Cruz) do VII período, e no dia 9/12
(noite) apresentação de projetos de pesquisa. Professores responsáveis por disciplinas nas respec�vas
turmas serão convidados a auxiliar na coordenação dos seminários. 2. Solicitação de avaliação da CPAv:
a presidente informou que foi realizada a solicitação de avaliação à Comissão Permanente de Avaliação.
3. Bibliografias a serem referendadas: após a conclusão dos trabalhos de reestruturação da grade
curricular será distribuído entre os docentes as disciplinas para a adequação bibliográfica no que se
refere ao número de livros por aluno, e análise crí�ca sobre o conteúdo bibliográfico de suas respec�vas
disciplinas. 4. Avaliação de planos de curso recebidos (2019.2 e 2020.1): foi aprovado o plano de ensino
da disciplina de Língua Portuguesa (semestre 2019.2) das docentes Eliane Teodoro Gomes e Luciana
Coladine Bernardo Gregianini. Os planos de ensino de Estágio Docente III de Ciências Humanas e Ciências
da Natureza, semestre 2020.1 do docente Paulo Vilela Cruz foram aprovados. 5.  Encaminhamentos do
novo Projeto Polí�co Pedagógico: em consulta à Coordenadoria de Projeto Polí�co Pedagógico, ficou
esclarecido que as 400 horas de prá�cas pedagógicas já estão previstas nos componentes curriculares do
novo PPC. A docente Renata sugeriu que seja melhor enfa�zado no PPC como está sendo trabalhado a
prá�ca como componente curricular. Encaminhamentos: realizar reunião para consolidar a nova grade
curricular das duas habilitações; recomenda-se que até o dia 27/11 os docentes façam reuniões de
acordo com as habilitações Ciências da Natureza e Ciências Humanas, a fim de adequar as novas grades
curriculares, e que seja encaminhado por escrito ao NDE. De acordo com o processo nº
9995514212.000004/2019-21 o NDE registra que o regulamento de a�vidades complementares já
contempla as a�vidades do Programa de Ins�tucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID). 6.
Procedimentos de acompanhamento e avaliação dos processos de ensino-aprendizagem: considerando
a avaliação do MEC, o NDE elaborará um formulário para avaliação docente dos processos de ensino-
aprendizagem a fim de iniciar o desenvolvimento de ferramentas efe�vas e formações docentes para a
melhoria do tema.

Documento assinado eletronicamente por ELAINE ALMEIDA DELARMELINDA HONORE, Docente, em
19/11/2019, às 19:27, 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 19/11/2019, às 19:28,
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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 19/11/2019, às 19:28, 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
19/11/2019, às 19:55, 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
25/11/2019, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0285635 e
o código CRC D2EDAEAB.
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