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1. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

Departamento: Educação Intercultural 

Campus: Ji-Paraná 

 

Membros do NDE: 

Profa Dra. Anna Frida Hatsue Modro 

Prof. Dr. Fábio Pereira Couto 

Profa. Dra. Josélia Gomes Neves 

Prof. Dr. Kécio Gonçalves Leite 

Prof. Dra. Maria Lúcia Cereda Gomide 

Portaria de Nomeação: Portaria Nº 028/2019/DJP/UNIR, de 11 de julho de 2019, e convalidação 

das atividades realizadas por esta composição entre os dias 30 de abril à 10 de julho de 2019. 

Coordenadora: Profa. Dra. Anna Frida Hatsue Modro (exercício 2019/2020) 

Vice-Coordenador: Prof. Dr. Fábio Pereira Couto (exercício 2019/2020) 

 

 

2. APRESENTAÇÃO 

Esse Plano de Ação propõe um conjunto de atividades a serem executadas no ano de 2020, no exercício 

de suas funções, pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Educação Básica 

Intercultural, oferecido pelo Departamento de Educação Intercultural da Universidade Federal de 

Rondônia. 

 

3. OBJETIVOS E AÇÕES 

Considerando os trabalhos já realizados pelo NDE e as atuais demandas do Curso de Licenciatura em 

Educação Básica Intercultural, propõem-se os seguintes objetivos e respectivas ações a serem 

desenvolvidas ao longo do ano de 2020. 

 

OBJETIVOS AÇÕES 

Construção de proposições visando 

a melhoria do curso 

Encontro de docentes e representantes discentes para a 

discussão e elaboração de proposições para a melhoria do 

curso, abordando os temas mencionados na avaliação das 

etapas realizadas em 2019. 

Apreciação dos relatórios de 

trabalho dos docentes no ano de 

2019.  

Encontro de docentes e representantes discentes para a 

apreciação dos relatórios de trabalhos realizados pelos 

docentes no ano de 2019. 

Apreciação dos planos de trabalho 

dos docentes para 2020. 

Encontro de docentes e representantes discentes para a 

apreciação dos planos de trabalho dos docentes para o ano 

de 2020. 

Apreciação dos planos de ensino 

das disciplinas no semestre 2020.1 

Encontro de docentes e representantes discentes para a 

discussão e apreciação dos planos de ensino das disciplinas 

para e etapa 2020/1. 

Elaboração do novo PPC do Curso. Reunião com os docentes e representantes dos alunos do 

curso para a elaboração das minutas do novo PPC. 

Apreciação dos planos de ensino 

das disciplinas no semestre 2020.2 

Reunião para discussão e apreciação dos planos de ensino 

das disciplinas para e etapa 2020/2. 

Avaliação das ações do curso 

durante o ano de 2020. 

Reunião para discussão sobre as ações do curso no ano de 

2020. 

Planejamento das ações do NDE 

para o ano de 2021. 

Reunião para a elaboração de ações para 

2021. 



4. CRONOGRAMA 

Para fins de realizações das ações do NDE no ano de 2020, propõem-se o seguinte cronograma: 
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Encontro de docentes e representantes discentes 

para a discussão e elaboração de proposições 

para a melhoria do curso, abordando os temas 

mencionados na avaliação das etapas realizadas 

em 2019. 

            

Encontro de docentes e representantes discentes 

para a apreciação dos relatórios de trabalhos 

realizados pelos docentes no ano de 2019. 

            

Encontro de docentes e representantes discentes 

para a apreciação dos planos de trabalho dos 

docentes para o ano de 2020. 

            

Encontro de docentes e representantes discentes 

para a discussão e apreciação dos planos de 

ensino das disciplinas para e etapa 2020/1. 

            

Reunião com os docentes e representantes dos 

alunos do curso para a elaboração das minutas 

do novo PPC. 

            

Reunião para discussão e apreciação dos planos 

de ensino das disciplinas para e etapa 2020/2. 

            

Reunião para discussão sobre as ações do curso 

no ano de 2020. 

            

Reunião para a elaboração de ações para 

2021. 

            

 

 

5. CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS 

Considerando o disposto no Artigo 16 do Regimento Interno do NDE, as reuniões do Núcleo Docente 

Estruturante ocorrerão de forma ordinária na penúltima terça-feira de cada mês e, de forma 

extraordinária, sempre que convocados pelos coordenadores (coordenadora ou vice-coordenador) ou 

pela maioria de seus membros. Dessa forma, para o ano de 2020, ficam previstas as seguintes datas 

para realização de reuniões ordinárias do NDE. 

 

REUNIÃO DATA 

 

 REUNIÃO DATA 

 

Primeira Reunião Ordinária 21/01/2020  Sétima Reunião Ordinária 21/07/2020 

Segunda Reunião Ordinária 18/02/2020  Oitava Reunião Ordinária 18/08/2020 

Terceira Reunião Ordinária 24/03/2020  Nona Reunião Ordinária 22/09/2020 

Quarta Reunião Ordinária 22/04/2020*  Décima Reunião Ordinária 20/10/2020 

Quinta Reunião Ordinária 19/05/2020  Décima Reunião Ordinária 17/11/2020 

Sexta Reunião Ordinária 23/06/2020  Décima Reunião Ordinária 08/12/2020* 

* A reunião prevista para a penúltima terça-feira deste mês foi alterada em decorrência dos feriados e 

festas. 


