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ATA 0612017 

Ata de reunião ordinária do Núcleo Docente 
Estruturante do Curso de História, realizada no 
dia 06 de julho de 2017, às 08h, na sala do 
Departamento de História. 

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às oito horas, na sala do 
Departamento de História, na Universidade Federal de Rondônia/UNIR, campus de Rolim de Moura, 
reuniram-se os membros do Núcleo Docente Estruturante - NDE em sessão ordinária, mediante a 
Convocação com a presença dos docentes, Adriane Pesovento, José Joaci Barboza, Zairo Carlos da 

Silva Pinheiro e Gilmara Yoshihara Franco para debater pauta única Avaliação da dimensão  

pedagógica presente nos requerimentos de solicitação de disciplina a serem ofertadas em caráter  

especial.  A docente Gilmara Yoshihara Franco, arguiu sobre a pauta e em seguida os professores 

debateram o assunto. Na sequência deliberaram pelos seguintes encaminhamentos a serem 

apresentados ao Conselho do Departamento de História - CONDEP: Apreciação do requerimento de 

inclusão de disciplinas pelos discentes; Adoção de medidas administrativas com vistas a apurar 

eventuais distorções na dimensão pedagógica das disciplinas, bem como eventuais condutas de 

docentes ou discentes que necessitem ser apuradas; realização de formação continuada por parte 

dos docentes e discentes com o objetivo de dinamizar o processo ensino-aprendizagem. Nada mais 
a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 9h, tendo sido a presente ata lavrada por mim, Adriane 
Pesovento. 
Em tempo: deixamos registrado que as reuniões correspondentes ao número de Ata 03/2017 e 
05/2017 não ocorreram, em que pese ter havido as convocações, por esta razão as atas 
correspondentes a tais reuniões foram invalidadas. 
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