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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE HISTÓRIA - ROLIM DE MOURA

ATA DE REUNIÃO

ATA 07/2020

 

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

 

No dia três de setembro  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
trinta e um de agosto 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:   Marlene Schulz,
Tadeu Pereira dos Santos e Zairo Carlos da Silva Pinheiro. Ausência jus�ficada: Marcelo Ranzula. O
Coordenador do NDE iniciou os trabalhos para discu�r a pauta única: 1. Apreciar Formulário de Consulta
à egressos, ingressos e comunidade externa a respeito reformulação do PPC. Ato con�nuo, o
coordenador do NDE historiou o processo de elaboração do formulário, tendo sido sugestão realizada em
reunião anterior, na qual se reiterava a necessidade de convidar a comunidade externa, egressos e
ingressos a tomarem parte na reformulação. Acrescentou que a primeira minuta do Ques�onário se
des�nava aos três segmentos mencionados e que o prof. Tadeu Santos, em contato com a Coordenação,
ponderou a respeito da possibilidade de se fazer ques�onários dis�ntos, em conformidade com o perfil
do público. Qual seja, um para ingressos e outro para egressos e comunidade externa. Na ocasião, o
próprio prof. Tadeu Santos encaminhou à coordenação do NDE, parte das questões que contempladas no
ques�onário des�nado aos estudantes ingressos. Assim, foram elaboradas as duas minutas (formulários),
que contou com o conhecimento e colaboração prévia dos membros do NDE e dos demais docentes do
Departamento de História.  Depois das discussões, foi apresentado o seguinte encaminhamento: o prof.
João Maurício colocou em votação os Ques�onários, que se aprovados, serão hospedados em aba
específica, na página virtual do Departamento de História, na Rede Mundial de Computadores. O link
para acesso a esta página, na qual se poderá responder os ques�onários, deverá ser amplamente
divulgado entre os ingressos – estudantes com matrícula a�va no curso –, os egressos – estudantes
formados pelo curso – e a comunidade externa. Reiterou-se a necessidade de se elaborar estratégias e
contar com o apoio das/os demais colegas docentes, para que se consiga adesão ampla e o maior
número de respostas possíveis. Decisão do NDE: Os ques�onários foram aprovados por unanimidade.
Nada mais havendo, encerrou-se a reunião às 15:33, sendo a presente ata lavrada e assinada por mim,
Marlene Schulz e pelos demais membros relacionados abaixo, sendo por todos assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por MARLENE SCHULZ, Membro de Comissão, em
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04/09/2020, às 14:15, 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
04/09/2020, às 15:10, 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 04/09/2020,
às 16:22, 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
05/09/2020, às 09:08, 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 0489613 e
o código CRC 584FD5CA.
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