
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE/DEINTER - 60ª SESSÃO

Aos 20 dias do mês de março de 2019, em reunião ordinária, reuniram-se na sala do LALIC/DEINTER,
às 14 horas, os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em
Educação Básica Intercultural: ANNA FRIDA HATSUE MODRO, FÁBIO PEREIRA COUTO, JOSÉLIA GOMES
NEVES e KÉCIO GONÇALVES LEITE. Também se fizeram presentes na reunião: CARMA MARIA MARTINI
e, eu, DIONES CLEI TEODORO LOPES, Técnico em Assuntos Educacionais. O presidente do NDE,
professor Fabio, abriu a reunião saudando os presentes e fazendo a leitura da seguinte pauta: 1.
Planos de ensino das disciplinas que serão ministradas na etapa 2019.1. Foram apresentados os
seguintes planos de ensino: a) - CARMA MARIA MARTINI: Estágio Supervisionado III, Estudos na
Aldeia VI, Etnomatemá ca e Matemá ca no Ensino Fundamental – Anos Iniciais II, que ob veram
parecer favorável; b) - KÉCIO GONÇALVES LEITE: Temas Fundamentais em Matemá ca II e
Etnomatemá ca e Temas Fundamentais em Matemá ca III. O NDE observou e sugeriu colocar em
ordem alfabé ca toda a bibliografia e refazer os obje vos. Jus fica va: as ementas correspondentes
aos componentes curriculares de matemá ca foram alteradas considerando repe ções observadas no
PPC 2008; c) - JOSÉLIA GOMES NEVES: Relações Interétnicas e História no Ensino Fundamental – anos
iniciais, Pesquisa Intercultural II, Estagio Supervisionado III e Estagio Supervisionado EF I. O NDE
observou e sugeriu que a referida professora especifique o conteúdo programá co; d) – ANDREIA
TESCHI MOTTA SOUZA: TICs I – Tecnologias da Informação e Comunicação, Arte e Educação
Intercultural I, Línguas e Literatura I. O NDE observou e sugeriu que a referida professora especifique
o conteúdo programático; e) – MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE: Temas fundamentais em Geografia II e
Territorialidade e Espaço I. O NDE observou e sugeriu adequar as ementas com o que está no PPC;
ajustar os créditos divergentes da carga horária; especificar os conteúdos programá cos; especificar o
que está sendo avaliado e seus valores; conferir a bibliografia que está no PPC; colocar referências
conforme a ABNT. Destacou ainda, a ausência do plano de ensino da disciplina Estudos na Aldeia VI; f)
– FABIO PEREIRA COUTO: Estudos na Aldeia I, Estudos na Aldeia III, Oralidade e Escrita I, Estágio
Supervisionado III. O NDE observou e sugeriu colocar o tulo das unidades dos conteúdos
programático na ementa; g) – ANNA FRIDA HATSUE MODRO: Temas Fundamentais de Meio Ambiente
e Sustentabilidade, TICs no Ensino Médio e Temas Fundamentais em Biologia II. O NDE observou e
sugeriu especificar a avaliação e colocar a bibliografia básica conforme PPC. Não foram entregues
para análise os planos de ensino dos seguintes docentes: CARLOS ALEXANDRE BARROS TRUBILIANO,
QUESLER FAGUNDES CAMARGOS, GICELE SUCUPIRA FERNANDES, GENIVALDO FROIS SCARAMUZZA,
ROSIANE RIBAS DE SOUZA e VANUBIA SAMPAIO DOS SANTOS LOPES. Após as discussões sobre os
planos de ensino enviados, o NDE chegou as seguintes observações sobre a construção dos planos: I –
o conteúdo programá co deve seguir os temas da ementa, ou seja, a ementa servirá como tópico para
as unidades do conteúdo programá co; II – descrever os aspectos avalia vos inclusive inserindo as
menções a cada avaliação, de forma mais obje va possível, para que o discente possa ter claramente
o que e como será avaliado, com a indicação dos instrumentos de avaliação (provas escritas, relatos,
resumos, seminários, pesquisas bibliográficas, atividades em grupos, dentre outros); III – a bibliografia
básica deve coincidir com a bibliografia do PPC, sendo no mínimo três básicas e cinco
complementares, conforme ABNT e em ordem alfabé ca; IV – conferir a carga horária, o código da
disciplina e os créditos conforme PPC e matriz curricular. 2. Plano de ação do NDE 2019. Após
apresentação, esclarecimentos e ajustes do referido plano de ação, este foi aprovado por
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unanimidade. Sua versão final segue anexa. Nada mais havendo a tratar, o professor Fabio, presidente
do NDE, encerrou a reunião às 18h05min e eu, Diones Clei Teodoro Lopes, lavrei a presente ata, que
segue assinada pelos presentes na reunião.

Documento assinado eletronicamente por DIONES CLEI TEODORO LOPES, Técnico
Administrativo, em 20/03/2019, às 19:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO PEREIRA COUTO, Docente, em 20/03/2019, às
20:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KECIO GONCALVES LEITE, Chefe de Departamento,
em 20/03/2019, às 22:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANNA FRIDA HATSUE MODRO, Docente, em
21/03/2019, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0094942 e o código CRC FD4C4159.

Referência: Proces s o nº 999119640.000050/2019-84 SEI nº 0094942
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1. INDENTIFICAÇÃO  

 

Curso: Licenciatura em Educação Básica Intercultural  

Departamento: Educação Intercultural 

Campus: Ji-Paraná  

Membros do NDE: 

Prof. Dr. Fábio Pereira Couto 

Prof. Dr. Kécio Gonçalves Leite  

Profa. Dra. Josélia Gomes Neves 

Prof. Dr. Quesler Fagundes Camargos 

Profa. Dra.  Anna Frida Hatsue Modro 

  

Portaria de Nomeação: Portaria Nº 008/2018/DCJP/UNIR, de 05 de março de 2018  

Coordenador: Prof. Dr. Fábio Pereira Couto (exercício 2018/2019)  

Vice-Coordenador: Prof. Dr. Quesler Fagundes Carmargos (exercício 2018/2019) 

 

2. APRESENTAÇÃO  

Esse Plano de Ação propõe um conjunto de atividades a serem executadas no 

ano de 2019, 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 2019. 

 

OBJETIVOS AÇÕES 

Avaliação e homologação do Plano de 

Ação 2019.  

Reunião para apreciação e homologação 

do plano de ação de 2019 do NDE. 

Análise dos Planos de Ensino referentes à 

etapa 2019.1. 

Reunião para Avaliação dos Planos de 

Ensino referentes à etapa 2019.1. 

Eleger nova Coordenação e Vice-

Coordenação do NDE. 

Reunião do NDE para eleição do 

Coordenador e Vice-Coordenador (a) do 
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NDE. 

Recomendar os títulos bibliográficos para 

o Curso. 

Reunião para recomendar os títulos 

bibliográficos para o Curso. 

Propor avaliação de instrumentos de 

medidas de aprendizagem. 

Reunião para propor avaliação de 

instrumentos de medidas de 

aprendizagem. 

 

 

 

Elaboração do novo PPC do Curso.  

Reunião com professores e representante 

discente do curso para estudos de 

documentos e outras matérias para 

elaboração das minutas do PPC. 

Reunião com os alunos do curso e 

lideranças indígenas para apresentação da 

proposta do PPC, discussão e possível 

reformulação.  

Discussão sobre ações do curso no 

semestre 2019.1 

Reunião para discussão sobre ações do 

curso no semestre 2019.1 

Análise dos Planos de Ensino referentes à 

etapa 2019.2. 

Reunião para análise dos Planos de 

Ensinos referentes à etapa 2019.2. 

Discussão sobre ações do curso no ano de 

2019. 

Reunião para discussão sobre ações do 

curso no ano de 2019. 

Planejamento das ações do NDE para o 

ano de 2020. 

Reunião para elaboração de ações para 

2020. 

 

 

4. CRONOGRAMA 

Para fins de realizações das ações do NDE no ano de 2019, propõem-se o 

seguinte cronograma: 

 

AÇÕES MESES DE 2019 

M A M J J A S O N D 

Reunião para análise dos planos de 

Ensino referentes à etapa 2019.1. 

          

Reunião para apreciação e homologação           
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do plano de ação do NDE de 2019. 

Reunião para eleição do Coordenador(a) 

e Vice Coordenador(a) do NDE. 

          

Reunião para finalização do novo PPC 

do curso.  

          

Reunião para propor avaliação de 

instrumentos de medidas de 

aprendizagem. 

          

Reunião com os alunos do curso  e 

lideranças indígenas para apresentação 

da proposta do PPC.  

          

Reunião para discussão sobre ações do 

curso no semestre 2019.1 

          

Reunião para análise dos planos de 

Ensino referentes à etapa 2019.2. 

          

Reunião para discussão sobre ações do 

curso no ano de 2019. 

          

Reunião de elaboração de ações do 

NDE para 2020.  

          

 

 

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 (as) pelo (a) 

coordenador ou pela maioria de seus membros. Dessa forma, para o ano de 2019, ficam 

previstas as seguintes datas para realização de reuniões ordinárias do NDE.   

 

REUNIÃO DATA 

Primeira Reunião Ordinária 20/03/2019 

Segunda Reunião Ordinária 23/04/2019 

Terceira Reunião Ordinária 21/05/2019 

Quarta Reunião Ordinária 18/06/2019 
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Quinta Reunião Ordinária 23/07/2019 

Sexta Reunião Ordinária 20/08/2019 

Sétima Reunião Ordinária 17/09/2019 

Oitava Reunião Ordinária 22/10/2019 

Nona Reunião Ordinária 19/11/2019 

Décima Reunião Ordinária *17/12/2019 

  * A reunião prevista para a data de 24 de dezembro de dois mil e dezenove foi 

antecipada, de forma excepcional, para a semana anterior (17/12) tendo em vista que a 

penúltima semana de dezembro coincidiria com a véspera do feriado de Natal.  

 

 

Aprovado e homologado na reunião ordinária de 20 de março de 2019. 

 

 

Prof. Dr. Fábio Pereira Couto (Coordenador)__________________________________ 

Prof. Dr. Kécio Gonçalves Leite (Membro)____________________________________ 

Prof. Dr.ª Josélia Gomes Neves (Membro)____________________________________ 

Profa. Dr. Quesler Fagundes Camargos (Vice-Coordenador)______________________ 

Profa. Dr. Anna Frida Hatsue Modro (Membro)________________________________ 
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