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Ata da sessão ordinária do Núcleo Docente 
Estruturante do Departamento de História, 
realizada no dia 26 de fevereiro de 2018, às 09h, 
na sala do Departamento de História, no Campus 
de Rolim de Moura. 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às nove horas, na 
sala do Departamento de História, na Universidade Federal de Rondônia/UNIR, 
campus de Rolim de Moura, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do 
Departamento de História em sessão ordinária, mediante Convocação 01/2018 de 
vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezoito, com a presença dos docentes da 
Gilmara Yoshihara Franco, Adriane Pesovento, Cynthia Cristina de Morais Mota, 
José Joaci Barboza e Zairo Carlos da Silva Pinheiro, sob a coordenação da primeira 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Informes; Pauta: Avaliação de 
requerimento de aproveitamento de disciplina; Avaliação de requerimento de 
equivalência de disciplina; Avaliação de requerimento para cursar disciplina 
extracurricular. Avaliação dos Planos de Ensino do semestre 2018/1. Ao abrir os 
trabalhos a coordenadora consultou aos membros do NDE se havia solicitação de 
inclusão de algum ponto de pauta. Não havendo manifestações neste sentido, 
seguiu a ordem do dia. Informes: 1) do professor José Joaci Barboza: o docente 
informou que o resultado das avaliações docentes do semestre 2017.2 obtiveram 
baixíssima participação dos estudantes. Tendo casos, inclusive, de docentes que 
não obtiveram nenhuma avaliação. Por esta razão, irá consultar a DTI sobre a 
possibilidade de reabertura do sistema para nova rodada de avaliações relativas 
àquele semestre; 2) do professor José Joaci Barboza: conforme deliberado na 
última reunião de dois mil e dezessete, o professor José Joaci apresentou o 
calendário de reuniões do NDE para o ano, ficando definidas as seguintes datas pra 
reuniões ordinárias: vinte e seis de fevereiro, realizada na data de hoje; dois de 
abril, quatro de junho, seis de agosto, primeiro de outubro e três de dezembro.3) da 
professora Gilmara Yoshihara Franco: em acordo com os demais membros do NDE, 
atendendo à demandas da Lei do Sinaes a avaliação interna da CPAV será 
elaborado um formulário para prospecção de informações dos Egressos do curso de 
História. A elaboração deste formulário contará com a colaboração do técnico Bruno 
Eduardo Sant'Ana da Silva e sua concepção e aplicação será avaliada pelo 
colegiado do NDE. Pauta: 1) Avaliação de requerimento de aproveitamento de 
disciplina. Avaliou-se o requerimento dos(as) acadêmica(as) Silvania Estevão da 
Silva, Leandro Demeu Martins,Thaiane Jotaene de Lima, para as disciplinas 
discriminadas nos respectivos requerimentos. Após confrontar as ementas das 
disciplinas, verificou-se compatibilidade de carga horária e conteúdo. Em 
apreciação, os requerimentos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado do 
NDE. 2) Avaliação de requerimento de equivalência dos acadêmicos Fátima 
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Aparecida de Carvalho, Antônio Guimarães Pifani e Genilda Nunes, para as 
disciplinas discriminadas nos respectivos requerimentos. Após confrontar as 
ementas das disciplinas, verificou-se compatibilidade de carga horária e conteúdo. 
Em apreciação, os requerimentos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado 
do NDE. 3) Avaliação de requerimento para cursar disciplinas extracurriculares. Na 
sequência foi avaliado o requerimento da acadêmica Camilla Dias da Silva para 
curar as disciplinas de Sociologia da Educação, Crescimento e Desenvolvimento e 
Fundamento e Prática do Ensino de Ciências. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade. 4) Avaliação dos Planos de Ensino do semestre 2018.1. Os planos 
foram avaliados e foram apontadas ressalvas aos planos dos docentes Alan Cristian 
de Carvalho, Cátia Franciele Sanfelice de Paula, Cynthia Cristina Moares Mota, 
Daniela Paiva Yabeta de Moraes, José Joaci Barboza e Tadeu Santos. Na 
sequência deliberou-se que os mesmos seriam reencaminhados aos respectivos 
docentes e, sanadas as inconsistências, os Planos serão encaminhados ao Condep 
para deliberação do colegiado. 	Nada mais havendo, encerrou-se a sessão às 
11h20, sendo a presente Ata lavrada e assinada por mim, Gilmara Yoshihara 
Franco e pelos demais membros abaixo relacionados. 

Adriane Pesovento 	  

Cynthia Cristina de Morais Mota 	
 

Gilmara Yoshihara Franco 	  

José Joaci Barboza 

Zairo Carlos da Silva Pinheiro 
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