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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

ATA 02/2019

 

Ata de reunião ordinária do Núcleo Estruturante Docente do Departamento de História, realizada no dia
29 de abril de 2019, às 16h, na sala do Departamento de História.

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, na sala do
departamento de História, na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus Rolim de Moura, reuniu-
se os membros do Núcleo Estruturante Docente mediante a convocação da Coordenadora Cynthia
Cris�na de Morais Mota com as presenças de Cynthia Cris�na de Morais Mota, Tadeu Pereira dos Santos,
José Joaci Barboza e Zairo Carlos da Silva Pinheiro. Ausência jus�ficada Cá�a Sanfelice de Paula. A sessão
transcorreu sob a presidência da primeira e teve como pontos de pauta: Possível redistribuição de
aulas; Possível migração dos alunos para o novo PPC. Dando seguimento aos trabalhos professor José
Joaci Barboza sugeriu como inclusão de ponto de pauta a elaboração de equivalência de disciplinas entre
os cursos de História e Pedagogia com o obje�vo de dar maior agilidade dos processos de pedidos de
aproveitamento de disciplinas que são realizados durante o semestres. Após votação a pauta ficou assim
organizada: 1) Redistribuição de disciplinas, 2) Formação de grupo para analisar a equivaleência dos PPCs
de História e Pedagogia, o PPC an�go e novo de História e, 3) Migração para o novo PPC. 1)   Rela�vo à
discussão sobre redistribuição das disciplinas os membros do NDE mostraram-se desfavoráveis a que
professores pudessem vir a assumir novas disciplinas já que todos encontram-se acima do número de
duas por professor na graduação. 2) O professor Joaci falou da necessidade de formar uma comissão para
 avaliar as disciplinas equivalentes entre os cursos de História e Pedagogia cujo obje�vo é tornar célere os
pedidos dos alunos junto à SERCA uma vez que, segundo o Estatuto da UNIR e do Manual de
Procedimentos é necessário a aprovação pelo Conselho de Departamento - CONDEP  ato con�nuo a
comissão foi composta pelos professores Tadeu Pereira dos Santos, José Joaci Barboza e Cynthia Cris�na
de Morais Mota 3) Ato con�nuo a coordenadora no NDE iniciou o debate sobre migração dos alunos de
turmas anteriores a dois mil e dezenove que seriam os atuais segundo, quarto e sexto períodos,
o professor José Joaci apontou as seguintes questões: quando os alunos que estão no segundo semestre
pagariam a disciplina de Pré-História, já que no novo PPC ela está distribuída no primeiro período e no
an�go no terceiro, e se migrararem agora não teriam essa disciplina no sestre que vem; ainda em relação
a essa turma ficou também a questão das disciplinas de História do Pensamento Econômico e História
das Ideias Polí�cas, eles cursaram nesse semestre de 2019.1 História da Ideias Polí�cas e não cursaram
Pensamento Econômico, esse NDE tornaria essa equivalente a História das Ideias Polí�cas e
Econômicas? No contexto atual com um quadro de professores reduzidos e com disciplinas do presente
semestre em aberto pergunta-se como se deveria proceder diante das dificuldades de dar disciplinas
neste semestre e como isso se daria em uma eventual migração? Seriam tais disciplinas ministradas no
contraturno ou aos sábados? Segundo o professor Joaci ainda existem as disciplinas opta�vas que
possuem carga horária de oitenta horas. Embora todos os membros tenham se mostrado desfavoráveis à
migração para o novo PPC, faz-se necessário ainda um estudo mais detalhado da questão. Nada mais
tendo a tratar, a sessão foi encerrada às dez horas e quarenta e três minutos, tendo sido a ata lavrada e
assinada por mim, Cynthia Cris�na de Morais Mota, e pelos demais membros eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por CYNTHIA CRISTINA DE MORAIS MOTA, Presidente de
Comissão, em 29/05/2019, às 16:08, 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 TADEU PEREIRA DOS SANTOS, Docente, em 29/05/2019,
às 16:11, 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 JOSE JOACI BARBOZA, Chefe de Departamento, em
29/05/2019, às 17:06, 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 ZAIRO CARLOS DA SILVA PINHEIRO, Docente, em
02/06/2019, às 22:44, 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 MARCELO RANZULA DA SILVA, Docente, em 10/09/2019,
às 17:57, 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 0139876 e
o código CRC 6FB29296.
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