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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 12 de dezembro, às 08 horas, na sala do Departamento de Educação do Campo,
conforme convocação de 04 de dezembro. A sessão foi presidida por mim, Paulo Vilela Cruz. Registrou-se a
presença dos docentes: Catiane Cinelli, Paulo Vilela Cruz, Maria Rosangela Soares e Rosilene Komarcheski.
A docente Renata da Silva Nóbrega justificou ausência em razão de estar de férias.  Pautas da reunião:  1.
Informes; 2. Planos de Ensino 2020.1; 3. Resultados Avaliação Semestral 2019.2; 4. Planejamento T.C.
2020.1; 5. Prioridades NDE para 2020: Novo PPC, Reformulação de Regimentos; 6. Eleição da
presidenta do NDE; 7. Avaliação do Curso CPAv. Deliberações:  1. Informes: A docente Rosilene
informou que os docentes de Humanas não conseguiram se reunir para definir as disciplinas do novo PPC.
Os docentes de Ciências da Natureza mantiveram as disciplinas como na nova proposta. A docente Catiane
comentou sobre a reunião com o Reitor, solicitaram as vagas perdidas pelo departamento. 2. Planos de
Ensino 2020.1: A docente Rosilene ficou responsável por avaliar os planos enviados. Resoluções:
Aprovados: ESTÁGIO I - Ciências Humanas e Sociais; ESTUDOS ÉTNICO-RACIAIS - Ciências Humanas
e Sociais e Ciências da Natureza; ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS; FUNDAMENTOS
E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA; FÍSICA II; GENÉTICA VEGETAL;
FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS; EPISTEMOLOGIA DAS
CIÊNCIAS SOCIAIS; BIOÉTICA; FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO; HISTÓRIA DAS IDEIAS
FILOSÓFICAS. Pedidos de correção: ANTROPOLOGIA DO HOMEM DO CAMPO – Ciências Humanas e
Sociais; ANTROPOLOGIA DO HOMEM DO CAMPO – Ciências da Natureza; DIDÁTICA - Ciências
Humanas e Sociais; DIDÁTICA – Ciências da Natureza; ANTROPOLOGIA I – Ciências Humanas e
Sociais; PEDAGOGIAS ALTERNATIVAS E POPULARES – Ciências Humanas e Sociais; PEDAGOGIAS
ALTERNATIVAS E POPULARES – Ciências da Natureza; PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO - Ciências
Humanas e Sociais; PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO - Ciências da Natureza. Os pedidos de correção já
foram realizados pela docente Rosilene. 3. Resultados Avaliação Semestral 2019.2: Avaliação I período:
a)1. Ensino e corpo docente capacitado na área de atuação; 2. Educação para além da Universidade
valorizando os saberes camponeses e contexto histórico; 3. Interação entre a turma e com os movimentos
sociais; 4. Apoio e disponibilidade de acesso à infraestrutura. b)1. Dificuldade financeira devido 
proximidade do TU e TC e também a demora no auxílio transporte, 2. Nas disciplinas: Informações
diferentes entre docentes, conteúdos condensados, falta de explicação, avaliação não considerou as
dificuldades, 3. Textos muitos complexos, dificultando a compreensão com pouco tempo, 4. Saúde:
Qualidade da água/filtro gerou problemas de saúde. c)1. Melhorar mais a metodologia com mais diversidade
de técnica e dinâmica, 2. Ter mais tempo para aprofundar a leitura e sistematizar os temas, 3. Desenvolver o
trabalho interdisciplinar na TU e TC com maior diálogo entre os docentes, 4. mais interação com os docentes
e explicação detalhada nos conteúdos. d)1. Um período maior de TC ou menos atividades e conciliar as
atividades com a vida camponesa, 2. Ter revisão parcial dos trabalhos antes das correções finais e consultas
por e-mail e Whatsapp, 3. Trabalho interdisciplinar, 4. Mais leitura e menos campo. e)1. Cumprir as funções
com discentes: pontualidade, não uso do objetos eletrônicos, conversas paralelas. Resoluções: Considerando
o tópico b)1. O departamento cumpre os prazos. Será solicitado ao Campus celeridade no andamento do
processo. O calendário para o próximo semestre já foi adaptado para solucionar grande parte do problema;
b)2. Os planos de tempo comunidade estão sendo projetados em conjunto pelos docentes (mesmo tópico c)1.;
d)1); seria útil para sanar os problemas de uso digital, uma proposta de curso de informática. Essa proposta
será discutida no CONDEP. d)1. Todas as consultas e trabalhos devem ser realizados por e-mail. Os docentes
tem a obrigação de responder o e-mail. O uso de Whatsapp, ou qualquer outra mídia de comunicação, está
relacionada a autonomia docente, não sendo um veículo oficial. Avaliação IV período: a)1. Conteúdos e
métodos aplicados a especificidade do curso, relacionado a alternância. b)1. Dificuldade de acessos a
projetos (PIBIC e Extensão), 2. Disparidade entre TU e TC (Calendário), 3. Atrasos/Inconsistência nos
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pagamentos de auxílios, 4. Sobrecarga de conteúdos nas disciplinas. c) 1. Desenvolvimento de mais aulas
práticas tanto em laboratório quanto em sala, 2. Equilíbrio de aulas (disciplinas) e avaliações equilibradas por
etapas, 3. Seminários temáticos elaborados pelos docentes e convidados especiais, 4. Maior interação entre
as duas turmas. d) 1. Maior acesso ao professor em TC, 2. Mais clareza das atividades a serem desenvolvidas
em TC, 3. Interação das disciplinas  no TC. e) 1. Compromisso e responsabilidade com o estudo e entrega
dos trabalhos, 2. Participação nas atividades do Departamento (Eventos e calendário), 3. Utilização dos
espaços da UNIR, 4. Proporcionar maior interação entre discentes e docentes. Resoluções: Considerando
tópico b)1 e 4. O departamento cumpre os prazos. Será solicitado ao Campus celeridade no andamento do
processo. O calendário para o próximo semestre já foi adaptado para solucionar grande parte dos problemas;
b)2 e 4. Os planos de tempo comunidade estão sendo projetados em conjunto pelos docentes. c)2. O
seminário temático, de acordo com o PPC, é uma construção coletiva entre discentes e docentes. Os demais
problemas constarão em reuniões específicas do NDE. 4. Planejamento T.C. 2020.1:  a. A docente Maria
Rosangela ficou responsável por formalizar o calendário. Resoluções: Aprovadas as datas do TC, e deve ser
encaminhado no mesmo dia ao Departamento para discussão no CONDEP. b. Considerando as grandes
demandas do final de ano, nenhuma turma formalizou o projeto de T.C. Foi decidido estender o prazo para a
formalização de projeto, enviado ao NDE, até 10 de fevereiro de 2020. 5. Prioridades NDE para 2020:
Novo PPC, Reformulação de Regimentos: Resolução: Foco de prioridade do NDE no primeiro semestre é
a finalização do novo PPC. O NDE definiu que as áreas específicas, dentro no novo PCC, devem ter
equidade entre carga horária e número. Segunda prioridade são as discussões pedagógicas relacionada as
reclamações discentes. A terceira é a formulação e reformulação de regimentos. 6. Eleição da presidenta do
NDE: Resolução: Por aclamação, a docente Maria Rosangela Soares foi eleita como coordenadora do NDE.
7. Avaliação do Curso CPAv: A docente Catiane explicou a dinâmica da avaliação, e questionou se
gostaríamos de adicionar alguma questão. Também explicou que precisamos definir uma data. Resolução: O
NDE recomenda que prazo de abertura para o preenchimento dos formulários seja de 10 de Fevereiro à 30 de
Março de 2020. Foi definido que os membros do NDE possuem prazo até dia 16/12 para propor questões ao
formulário. No dia 16/12 a coordenadora do NDE irá encaminhar o e-mail confirmando às datas e questões à
CPAv.

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO VILELA CRUZ, Docente, em 12/12/2019, às 12:55,
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 ROSILENE KOMARCHESKI, Membro de Comissão, em
12/12/2019, às 13:01, 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
12/12/2019, às 13:21, 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 MARIA ROSANGELA SOARES, Docente, em 17/12/2019,
às 11:52, 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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