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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM
EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL - 71ª SESSÃO

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala do Laboratório de
Pesquisa em Educação Intercultural na Amazônia (LAPEIA), na UNIR-Campus de Ji-Paraná, às
quinze horas, em reunião extraordinária, os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do
Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural: ANNA FRIDA HATSUE MODRO, KÉCIO
GONÇALVES LEITE e MARIA LÚCIA CEREDA GOMIDE. Ausente o seguinte membro do NDE: JOSÉLIA
GOMES NEVES. Em gozo de férias o membro FÁBIO PEREIRA COUTO. Também se fizeram presentes na
reunião as docentes: ANDREIA TESCHI MOTTA SOUZA e CARMA MARIA MARTINI. A Coordenadora do
NDE, Anna Frida, deu início à reunião, apresentando a pauta composta pelos seguintes pontos: i)
Apreciação do relatório parcial das a�vidades de reelaboração do PPC, e ii) Apreciação do plano de
a�vidades do NDE para 2020. Quanto ao ponto de pauta i) Apreciação do relatório parcial das
a�vidades de reelaboração do PPC, a Coordenadora do NDE apresentou o relatório de a�vidades
distribuídas pelo NDE a docentes do DEINTER no âmbito do Processo SEI nº 999119640.000175/2019-12,
conforme arquivo em anexo a esta ata. Foram apresentadas as a�vidades cumpridas parcialmente e as
que não foram cumpridas no âmbito do mencionado processo. A coordenadora do NDE, com base nas
atas das reuniões do NDE, fez um histórico das a�vidades relacionadas à reformulação do PPC da
Licenciatura em Educação Básica Intercultural desde o ano de 2012, avaliando que cerca de 90% do novo
PPC estão finalizados. Enfa�zou a necessidade de conclusão das a�vidade de reformulação do PPC ainda
neste ano de 2019, listando um a um os itens ainda não concluídos pelos respec�vos docentes
responsáveis. Após discussão, o relatório apresentado pela coordenadora foi aprovado pelos membros
presentes. Para con�nuidade dos trabalhos, a coodenadora do NDE designará grupos de trabalho que
serão responsáveis por organizar e revisar a redação final do novo PPC. Os membros de cada grupo de
trabalho serão no�ficados por despachos no SEI. Também ficou decidido que todos os servidores e
servidoras do DEINTER serão convocados para reunião do NDE a ser realizada no dia dezoito de dezembro
de dois mil e dezenove, nos períodos da manhã e tarde, podendo se extender para os dias dezenove e
vinte, com a finalidade de conclusão da reformulação do PPC. Quanto ao ponto de pauta ii) Apreciação
do plano de a�vidades do NDE para 2020, a Coordenadora do NDE apresentou a proposta conforme
anexo a esta ata, que foi discu�da e aprovada pelos membros presentes. Nada mais havendo a ser
tratado, a Coordenadora do NDE encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte minutos. Nada mais
havendo a registrar, eu, Kécio Gonçalves Leite, lavrei a presente ata, assinada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por KECIO GONCALVES LEITE, Chefe de Departamento, em
03/12/2019, às 18:25, 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 03/12/2019,
às 18:28, 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
03/12/2019, às 18:30, 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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