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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE HISTÓRIA - ROLIM DE MOURA

ATA DE REUNIÃO

Ata de reunião do Núcleo
Docente
Estruturante/NDE do
Curso de Licenciatura em
História, realizada no dia
01 de julho de 2020, às
15:00 horas, por meio
virtual.

 

No dia primeiro de julho do ano de dois mil e vinte, às 15:00 horas, por meio virtual, realizou-se a
Reunião do Núcleo Estruturante Docente (NDE)  do Curso de Licenciatura em História/Rolim de Moura,
da Fundação Universidade Federal de Rondônia, mediante a Convocação do Coordenador do NDE, de
quinze de junho de dois mil e vinte. A reunião começou sob a Coordenação de João Maurício Gomes
Neto e com a presença dos/as docentes e membros a�vos do NDE do curso:  Marcelo Ranzula da
Silva, Tadeu Pereira dos Santos e Zairo Carlos da Silva Pinheiro. Ausência jus�ficada: Marlene Schulz.
Par�ciparam como convidados ouvintes, com direito a fala, mas sem direito a voto, conforme o ar�go
12,§1°do Regimento Interno deste Núcleo, Cynthia Cris�na de Morais Mota, docente do curso de
História.  O Coordenador do NDE iniciou os trabalhos para discu�r, exclusivamente, sobre a seguinte
pauta única: Estudo e apontamentos sobre a Resolução nº 02 CNE/CP, de 20 de dezembro de 2019, para
reformulação do PPC. A discussão foi conduzida pelo coordenador do NDE, João Maurício Gomes Neto.
Este propôs que todos os presentes se manifestassem quanto à leitura prévia da Resolução CNE CNE/CP
nº2, de 20 de dezembro de 2019. A proposta do encontro foi pensar em possibilidades de adequação do
Projeto Polí�co Pedagógico do Curso de Licenciatura em História – PPC, tendo em vista a norma�va
mencionada, que define competências e habilidades necessárias a formação docente, a chamada BNC-
Formação. De início, a professora Cynthia Cris�na de Morais Mota, que par�cipou como convidada,
relatou sobre a falas que tem �do junto a PROGRAD e com membros dos demais Departamentos deste
campus, com vistas a construir entendimentos a respeito de como atender à resolução supracitada.
Neste sen�do, solicitou ao NDE que se possível, ao término das discussões, encaminhasse documento à
chefia do Departamento, para que o debate fosse enviado às demais instâncias da Ins�tuição, tendo em
vista a atual ausência de consensos sobre como tais adequações devem ser operacionalizadas. O
professor Zairo Carlos da Silva Pinheiro iniciou seus apontamentos e destacou ênfase que a BNC-
Formação confere as linguagens. Também pontou algumas contradições no documento, a exemplo da
menção a área da Filosofia, quando esta foi re�rada do currículo do ensino básico. Em seguida, o
professor Tadeu Pereira dos Santos apontou que ao contrário da Resolução de 2015, o documento de
2019 se centra em questões operacionais e metodológicas e afeta a premissa da formação da/o
professor/a pesquisador/a, que é uma das concepções que tem norteado licenciaturas, sobretudo na
área de História. Ponderou, contudo, que há alguns aspectos posi�vos no documento, entre eles, a
ênfase de que a formação docente não é responsabilidade só da área de ensino/estágio e requer
par�cipação e compromisso de todo o quadro docente do curso. O coordenador do NDE, João Maurício
Gomes Neto apresentou um checklist da Resolução, destacando possibilidades, limitações e caminhos
tendo em vista as adequações para o PPC. Após as discussões, apresentou-se o seguinte
encaminhamento: formular documento com apontamentos sobre a Resolução e as dúvidas sobre a
operacionalização da reformulação do PCC, para ser encaminhado e discu�do em outras instâncias; e
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indicação de que a próxima reunião do NDE privilegie o estudo sobre a versão homologada da BNCC.
Decisão do NDE: Encaminhamento a aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, encerrou-se a
reunião às 17:00, sendo a presente ata lavrada e assinada por mim, Marcelo Ranzula da Silva e pelos
demais membros relacionados abaixo, sendo por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO RANZULA DA SILVA, Docente, em 03/07/2020,
às 21:29, 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 JOAO MAURICIO GOMES NETO, Docente, em
03/07/2020, às 21:35, 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 04/07/2020,
às 14:11, 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 ZAIRO CARLOS DA SILVA PINHEIRO, Docente, em
04/07/2020, às 19:24, 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 0451546 e
o código CRC 184D4841.
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