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ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE/DEINTER - 63ª SESSÃO

Aos 23 dias do mês de abril de 2019, em reunião ordinária, reuniram-se na sala do LALIC/DEINTER,
às 14 horas e 30 minutos, os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Licenciatura em Educação Básica Intercultural: ANNA FRIDA HATSUE MODRO, FÁBIO PEREIRA
COUTO, KÉCIO GONÇALVES LEITE JOSÉLIA GOMES NEVES e QUESLER FAGUNDES CAMARGOS.
Também se fizeram presentes na reunião: ANDREIA TESCHI MOTTA SOUZA, CARMA MARIA MARTINI,
GENIVALDO FRÓIS SCARAMUZA, VANÚBIA SAMPAIO DOS SANTOS LOPES, e, eu, DIONES CLEI
TEODORO LOPES, Técnico em Assuntos Educacionais .  Não par ciparam da reunião: CARLOS
ALEXANDRE BARROS TRUBILIANO (falta jus ficada), GICELE SUCUPIRA FERNANDES, MARIA LUCIA
CEREDA GOMIDE (atestado médico), CRISTÓVÃO TEIXEIRA ABRANTES (afastamento para
qualificação), EDINEIA APARECIDA ISIDORO (afastamento para qualificação), LUCIANA CASTRO DE
PAULA (afastada para qualificação). O presidente do NDE, professor Fabio, iniciou a reunião com
seguintes pontos de pauta: 1. Informes: a) o professor Fábio informou que em reunião no dia
17/04/2018 com o professor Gustavo Piovezan, representante da CPAv do campus de Ji-Paraná, o
professor Gustavo orientou que o procedimento da autoavaliação de docentes, discentes e técnicos do
DEINTER deve ser solicitada a CPAv de Porto Velho. Após a informação, o NDE concordou que se
fizesse a abertura da avaliação o mais rápido possível. O professor Fábio informou que já enviou oficio
à CPAv pedindo abertura para avaliação com período previsto para 29/04/2019 a 20/05/2018; b) o
professor Fábio apresentou a Resolução 07/CNE, de 18 de dezembro de 2018, sobre a obrigatoriedade
de inserir na matriz curricular do curso 10% de horas aulas para a vidades de extensão. Após a leitura
da Resolução, abriu-se para discussão de como e onde inserir os 10% de extensão dentro da grade
curricular do PPC. Após discussão, entrou-se em consenso que deveríamos verificar a aplicação dessa
resolução junto à PROGRAD e à PROCEA, além de fazer pesquisas em outros PPC de outros cursos
para verificar como essa resolução tem sido aplicada. 2. Escolha de Coordenador e Vice-
Coordenador do NDE: após discussão, decidiu-se que este ponto será discu do na reunião do
CONDEP. 3. Con nuidade da construção do novo PPC: discu u-se o item 2.6.2 - Processo sele vo
complementar; item 2.6.3 – Transferência Compulsória; item 2.6.4 – Regime Especial; e, item 2.6.5 –
Mobilidade acadêmica. Após discussões sobre esses pontos, ficou acordado que o Diones faria um
texto no item 2.6.2 adaptando às par cularidades do Intercultural. Nesta reunião restaram pendentes
e ausentes os itens da reunião anterior que não foram revistos. Ficou decidido ainda, por outra reunião
ordinária do NDE a ser realizar na quinta-feira (25.04.2019) às 14h, no LALIC. O presidente do NDE
ficou de fazer as observações de pendências e orientações do PPC e enviar via e-mail. Nada mais
havendo a tratar, o professor Fabio, presidente do NDE, encerrou a reunião às 18h00min e eu, Diones
Clei Teodoro Lopes, lavrei a presente ata, que segue assinada por todos os presentes na reunião.

 

Documento assinado eletronicamente por DIONES CLEI TEODORO LOPES, Técnico
Administrativo, em 24/04/2019, às 11:29, 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 24/04/2019, às
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11:29, 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 ANDREIA TESCHI MOTTA SOUZA, Docente, em
24/04/2019, às 11:34, 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 QUESLER FAGUNDES CAMARGOS, Docente, em
24/04/2019, às 11:36, 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 24/04/2019, às 11:54, 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
0117535 e o código CRC 58A0D64B.

Referência: Proces s o nº 999119640.000050/2019-84 SEI nº 0117535
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