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ATA 03/2018 

Ata da sessão extraordinária do Núcleo Docente 
Estruturante do Departamento de História 
realizada no dia 10 de maio de 2018, às 09h, na 
sala do Departamento de História, no Campus de 
Rolim de Moura. 

1 Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezoito, ás nove horas, na sala do 
2 Departamento de História, na Universidade Federal de Rondônia/UNIR, campus d 
3 Rolim de Moura, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Departamento d 
4 História em sessão extraordinária, mediante Convocação 04/2018 de sete de maio 
s de dois mil e dezoito, com a presença dos docentes da Gilmara Yoshihara Franco 
ô Adríane Pesovento, Cynthia Cristina de Morais Mota, José Joaci Barboza e Zair 
7 Carlos da Silva Pinheiro, sob a coordenação da primeira, para deliberar sobre ai 
8 seguinte ordem do dia: Informes; Pauta: 1) Questões relacionadas a avaliaçãà 
9 docente; 2) Discussão e construção de modelo de Plano Anual de Atividades 

lo Docente. Informes: 1) da professora Gilmara Yoshihara Franco: na reunião pari 
11 traçar diagnóstico do campus de Rolim de Moura, ocorrida em quatro de maio últim, 
12 foram apresentados dados relativos a todos os NDEs deste campus. Verificou-se 
13 na oportunidade, que o NDE história tem reuniões frequentes e tem buscado 
14 avançar nas discussões pedagógicas relacionadas ao curso, mas precisa, ainda 
15 discutir e propor temas relacionados, especialmente, a evasão acadêmica e 
16 elaboração de instrumentos para fomentar uma política de egressos. Pauta: 1 
17 Questões relacionadas a avaliação docente. A questão foi encaminhada pelo 
18 chefe do Departamento de História, professor José Joaci Barboza, tendo em vista a 
19 baixa participação dos estudantes na última avaliação, bem como as notas 
20 auferidas por alguns docentes do departamento, que foram baixas e, mesmo, 
21 docentes que ficaram sem ser avaliados. Abertas as discussões, os docentes 
22 puderam expor suas opiniões, expressar pontos de percepção que há muito vem 
23 sendo discutida, mas não de forma institucional. Ao final, foram colocadas as 
24 seguintes sugestões ao que devem ser apreciadas pelo Conselho do Departamento 
25 de História: a) desenvolver ações/atividades de nivelamento aos acadêmicos, em 
26 especial, aos ingressantes; b) desenvolver formulário com sugestões para serem 
27 coletada junto aos acadêmicos sobre pontos positivos e negativos do curso e 
28 disciplinas; c) semana pedagógica: d) adotar calendário para avaliação docente: 
29 levantamento de egressos. 2) Discussão e construção de modelo de Plano 
30 Anual de Atividades Docente. Sobre este tema, a questão principal estava  
31 centrada da necessidade de registrar o tempo dispendido com as atividades pré 
32 pós sala de aula, que não estão previstas no atual formulário do Plano Anual d 
33 Atividade disponibilizado pela Unir. Após os debates, chegou-se ao consenso err 
34 torno da necessidade de se observar a legislação federal que destina 30% da carga 
35 horário destinada às atividades de ensino para as atividades de planejamento 
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correção de provas, entre outras atividades vinculadas ao fazer pedagógico e esta 
posição será encaminha para deliberação do Condep de História. Nada mai 
havendo, encerrou-se a sessão às 11 hOO, sendo a presente Ata lavrada e assinad - 
por mim. Gilmara Yoshihara Franco e pelos demais membros abaixo relacionados. 

Adriane Pesovento 	  
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