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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE HISTÓRIA - ROLIM DE MOURA

ATA DE REUNIÃO

ATA 08/2020

 

Ata de reunião do Núcleo
Docente
Estruturante/NDE do
Curso de Licenciatura em
História, realizada no dia
21 de setembro de 2020,
às 14:00 horas, por meio
virtual.

 

No dia vinte e um de setembro  do ano de dois mil e vinte, às 14:00 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
dezessete de setembro 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:  Tadeu Pereira dos
Santos e Zairo Carlos da Silva Pinheiro. Ausência jus�ficada: Marlene Schulz e Marcelo Ranzula.
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, Adriane Pesovento, Fabiola
Santana e Amanda Conceição, docentes do curso de História.  O Coordenador do NDE iniciou os trabalhos
para discu�r a pauta única: 1. Apreciar o Plano de A�vidades Remotas do curso de Licenciatura em
História. Ato con�nuo, o coordenador do NDE historiou que o processo de consulta para elaboração do
Plano foi norteado pela Resolução 254/CONSEA, de 09 de setembro de 2020, qual confere às/aos
docentes a autonomia para ofertar ou não dos componentes curriculares; e às/aos estudantes, também é
faculta�vo cursar ou não os componentes que venham a ser oferecidos. O prof. João Maurício
apresentou síntese dos Ques�onários respondidos. Do corpo docente, das/os 13 professoras/es
consultadas/os, 10 se manifestaram disponíveis a ministrar ao menos uma disciplina. E outros/as 2 não
poderão fazê-lo. Depois, apresentou os números da consulta aos estudantes, detalhada no Plano em
apreciação e sinte�zada em documento, também anexado a esta ata. Como a minuta do Plano de
A�vidades Remota foi disponibilizada com antecedência para conhecimento e colaborações do quadro
docente, as dúvidas remanescentes foram deba�das pelos membros do NDE e demais professores/as
convidados/as e apresentou-se, então, os seguintes encaminhamentos: aprovação do Plano,
encaminhando-o para apreciação do Conselho do Departamento de História e orientação para que as/os
docentes reformulem seus Planos de Ensino, incluindo a previsão das a�vidades síncronas e assíncronas.
O NDE também recomenda que, dada a especificidade dessa modalidade de ensino e as condições de
acesso à internet por grande parte das/os estudantes, que se evite ministrar aulas síncronas por um
período superior a duas horas por encontro, compensando a carga horária restante com a�vidades
assíncronas. Recomendou, ainda, que se busque a�vidades e formas de avaliação que não
sobrecarreguem as/os discentes, a ponto de não conseguirem cumprir os componentes curriculares que
estarão a cursar. Além disso, o NDE sugeriu que a chefia do Departamento de História encaminhe um
documento aos docentes reafirmando que as disciplinas não ofertadas no Plano de Aulas remotas serão
trancadas no SIGAA. Decisão do NDE: Encaminhamentos aprovados por unanimidade. Nada mais
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havendo, encerrou-se a reunião às 16hs, sendo a presente ata lavrada e assinada por mim, Tadeu Pereira
dos Santos e pelos demais membros relacionados abaixo, sendo por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por TADEU PEREIRA DOS SANTOS, Docente, em 22/09/2020,
às 12:16, 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
22/09/2020, às 12:16, 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
22/09/2020, às 16:28, 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 ADRIANE PESOVENTO, Docente, em 22/09/2020, às
20:14, 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 0499772 e
o código CRC 1A545E58.
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