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ATA 08/2017 

Ata da sessão ordinária do Núcleo Docente 
Estruturante do Departamento de História, 
realizada no dia 22 de setembro de 2017, ás 08h, 
e 00 min na sala do Departamento de História, no 
Camous cie Rolfr' ce Moura. 

No' dia vinte e dois de setembro de dois mil e dezessete, às oito horas, 'a saia do 
2 Departamento de História, na Universidade Federal de Rondônia/UNIR, campus de 

Rolim de Moura, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Departamento de 
dstória em sessão ordinária, mediante Convocação 08/2017 de vinte de setembro 
e dois mil e dezessete, com a presença dos docentes, Zairo Carlos da Silva 

Pinheiro, Adriane Pesovento sob a Coordenação da docente Gilmara Yoshihara 
- Franco, e corno convidados o acadêmico Khayo Djemes Binas da Purificação 

e o professor Rodrigo Tavares Godoi que integram a Comissão de Trabalhos 
para verificar possiveis distorções peclagógícas em disciplinas ofertadas pelo 

iu curso de História. Para aiscutir e deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: 1. 
Ações voltadas ao Enade: calendário e colaborações: 2. Definição de 

12 metodologia e prazo para realização dos trabalhos da comissão instituída para 
3 avaliação de possíveis distorções pedagógicas em disciplinas ofertadas no 

uso de História. A Coordenadora do NDE. professora Gilmara Franco, deu início 
aos tracalhos, fazendo a leitura do primeiro pomo de pauta. Leitura esta, 
acompanhada de discussão pe;os membros toda vez que se fazia necessário. Após 

r a descrição cia referida pauta, no caso, 1. Ações voltadas ao Enade: calendário e 
is colaborações, a professora Gilmara Voshihara Franco, apontou a data d 
i'' 27/10117, o qual será realizado o Evento sobre o Enade. Como corolário ao reterld 
20 Evento, a professora Gilmara Yoshihara Franco ficou de encaminhar ao técnico 
'n Eruno a lista de inscritos no Enade. Iniciou-se o debate socre o ponto de pauta 2, e 
22 questão das distorções. que logo em seguida o professor Zairo Pinheiro sugeriu 

que se procurasse definir O Que são "distorções' a fim de dar um caminho de 
24 entendimento restrito ao invés do lato que abrange o problema. As "distorções 

oedagógicas" são do oue trata a questão, e ioco. a professora Gilmara indicou que 
se faz necessário apontar estratégias o&-a levantamento e futuros caminhos para 

77 evita-Ia, ponto comum entre os membros do Conselho O estudante, Khayo. sugeriu 
28 um questionário para sab dos est'.dantes pontos que ajudariam na busca peia 
29 base dessas distorçõe". Ficaram os professores Zairo Pinheiro e Joaci Barboza, 

responsável para a eirooraçào das Perguntas que comporão a referida enquete. O 
3i prazo e de trinta dias a elaboração dos trabalhos que foram divididos entre todos os 
3: membros do Conselho. Naca mais tavendo a tratar, eu Zairo Carlos da Silva 

Pinheiro, lavrei e assine; a :ta cie V3 tamLém assinada por todos os presentes. 
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José Joaci Barboza (ausente) 

Pai' 
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4 Cynthia Cristma de Morais Moto (aLsente) 
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