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ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE/DEINTER - 67ª SESSÃO

Aos 20 dias do mês de agosto de 2019, em reunião ordinária, reuniram-se na sala do Laboratório de
Pesquisa em Educação Intercultural na Amazônia (LAPEIA), 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, JOSÉLIA GOMES NEVES e KÉCIO GONÇALVES
LEITE. Também se fizeram presentes na reunião: CARLOS ALEXANDRE BARROS TRUBILIANO,
GENIVALDO FRÓIS SCARAMUZA, QUESLER FAGUNDES CAMARGOS, ZAIRO CARLOS DA SILVA PINHEIRO
e, eu, DIONES CLEI TEODORO LOPES, Técnico em Assuntos Educacionais. Não par cipou da reunião:
MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE (atestado médico). A Coordenadora do NDE, professora Anna Frida,
iniciou a reunião com os seguintes pontos de pauta: 1. Horário das aulas considerando a Resolução
no 93/2019/CONSEA e a reunião com os coordenadores dos NDEs dos cursos do Campus de Ji-
Paraná: a presidente informou que par cipou da reunião no dia 12 de agosto, em que os
presidentes de NDEs e representantes discentes dos cursos do Campus de Ji-Paraná es veram
presentes. Naquela reunião ficou decidido que cada NDE irá discu r com seus membros e
conselheiros dos respec vos departamentos, alterna vas para resolver a situação das turmas em
que os acadêmicos necessitam ausentar-se antes do término da aula. Em relação a esta problemá ca,
foi consenso que o DEINTER não apresenta dificuldades, uma vez que os acadêmicos permanecem
durante a etapa, em tempo integral. 2. Encaminhamentos sobre a reformulação do Projeto
Pedagógico do Curso: a presidente observou que ainda não foram inseridas no SEI as
informações solicitadas aos docentes: Gicele Sucupira Fernandes; Vanúbia Sampaio dos Santos Lopes;
Josélia Gomes Neves; Genivaldo Frois Scaramuzza. Os docentes Josélia e Genivaldo apresentaram as
dúvidas que estão limitando a finalização das ementas da área de Pedagogia, principalmente em
relação ao caráter de alternâncias, prá cas como componente curricular e prá cas de ensino. Após
discussões deliberou-se que os docentes irão finalizar as ementas com urgência. Foi decidido ainda,
sete pólos para a realização das atividades durante o tempo comunidade, considerando a distância e a
dificuldade no transporte, a saber: Guajará Mirim; Aldeia Sagarana; Porto Velho; Ji-Paraná; Cacoal;
Alta Floresta d'Oeste; e, Vilhena. 3. Definição de datas para análise de planos de ensino 2019.2:
item re rado de pauta. Nada mais havendo a tratar, a professora Anna Frida, Coordenadora do NDE,
encerrou a reunião às 15h18min 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 21/08/2019, às 15:58, 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
21/08/2019, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por KECIO GONCALVES LEITE, Chefe de Departamento,
em 21/08/2019, às 23:38, 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 22/08/2019, às
10:20, 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
0210590 e o código CRC E7A41ED6.

Referência: Proces s o nº 999119640.000050/2019-84 SEI nº 0210590
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