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ATA 07/2017 

Ata de reunião ordinária do Núcleo Docente 
Estruturante do Curso de História, realizada no 
dia 24 de agosto de 2017, às 08h, na sala d6 
Departamento de História. 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às oito horas, na sala do li 

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, Cynthia Cristina de Moraes Motta, 
José Joaci Barboza, Zairo Carlos da Silva Pinheiro e Gilmara Voshihara Franco, sob a coordenação 

desta ultima, com a seguinte ordem do dia Informes; Pauta: 1. Apreciação dos Planos de Ensino 

2017.2; 2. Discussão de estratégias para realização de Avaliação Institucional Ciclo 2016-2017;3. 

Acompanhamento do Enade; 4. Instalação de comissão para avaliação de possíveis distorções 
pedagógicas em disciplinas ofertadas no curso de História. A docente Gilmara Yoshihara Pranco1  
informou que o processo com Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em História já saiu dai 
Pró-Reitoria de Graduação- PRGRAD e se encontra na Secretaria de Conselhos - SECONS, para 
avaliação pelas instâncias superiores da Unir. Não havendo mais nenhum informou passou a ordeml 
do dia, com apreciação dos pontos 1. Apreciação dos Planos de Ensino 2017.2. Os planos foram 
analisados e foram discutidos aspectos de ordem formal, com a indicação de que todos os Planos 
sigam a mesma formatação, qual seja: escrita em fonte Anal, tamanho 10, com a discriminação das 
Unidades Temáticas. Na sequência foram conferidas as ementas das disciplinas ofertadas no 
presente semestre, observando-se que estão de acordo com o Projeto Pedagógico de Curso vigente.1 
No que diz respeito à avaliação, observou-se que os docentes Cátia Franciele Sanfelice de Paula, 
Cynthia Cristina de M. Morta, Rodrigo Tavares Godoi e Zairo Carlos da Silva Pinheiro apresentam 
proposta de avaliação com notas fracionadas, por exemplo: seminário 30 pontos, avaliação escrita 
40 pontos, atividades diversas 30 pontos, o que dificultaria a aplicação de prova repositiva ao final do 
curso, em casos que se fizerem necessários. Observou, por fim, a necessidade de reformulação dos 
Planos do Professor Rodrigo Godoi, a fim de especificar as subunidades temáticas em substituição 
ao formato atual que aponta nestes itens as referências bibliográticas. Desse modo, a recomendação! 
ao Condep, instância que aprova os Planos, é de que os professores mencionados corrijam os itens 
apontados. No que se refere às avaliações, a indicação é que estas, em que pesem critérios internos 
à modalidade avaliativa, perfaçam sempre a nota máxima admitida nesta lES: 100 pontos; 2. 
Discussão de estratégias para realização de Avaliação Institucional Ciclo 2016-2017. A cerca deste 
ponto os membros do NDE deliberaram por uma ação conjunta de sensibilização dos demais 
docentes, técnico e dissentes acerca da importância de participação na avaliação. A docente Gilmara 
Franco se propôs a passar em todas as salas no dia em que o Laboratório de Informática estiver 
reservado para o curso de História para a avaliação reforçando chamamento para a avaliação; 3. 
Acompanhamento do Enade. Os membros do NDE deliberaram por adotar estratégias múltiplas, tais 
como: alertas nas redes sociais, reunião com os acadêmicos que realizarão o Enade, informes na 
página do Departamento de História. A professora Adriane Pesovento se propôs a fazer uma fala 
sobre a importância no Enade. 4. Instalação de comissão para avaliação de possíveis distorções 
pedagógicas em disciplinas ofertadas no curso de História. Deliberou, por unanimidade, que a 
questão seria debatida de forma ampla em reunião do Condep, instância deliberativa, para que dali 
se chegasse a forma de encaminhar a questão. Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião 
às 1-h, tendo sido a prste ata lavfada por mim, Cynthia Cristina de Moraes Mota. 

Adriane Pesovento 	 
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