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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE/DEINTER - 75ª SESSÃO

Aos 15 dias do mês de janeiro de 2020, em reunião extraordinária, reuniram-se na sala de reuniões do
prédio administra�vo, às 15 horas, os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Licenciatura em Educação Básica Intercultural: ANNA FRIDA HATSUE MODRO e KÉCIO GONÇALVES LEITE.
Também se fizeram presentes na reunião: 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, CARMA MARIA MARTINI (falta jus�ficada),
CRISTÓVÃO TEIXEIRA ABRANTES (afastamento para qualificação), EDINEIA APARECIDA ISIDORO (afastada
para qualificação), FÁBIO PEREIRA COUTO (férias), GICELE SUCUPIRA FERNANDES (férias), JOSÉLIA GOMES
NEVES, LUCIANA CASTRO DE PAULA (afastada para qualificação), MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE
(atestado médico), QUESLER FAGUNDES CAMARGOS e ZAIRO CARLOS DA SILVA PINHEIRO. A
Coordenadora do NDE, professora Anna Frida, iniciou a reunião com o ponto de pauta único: 1.
Elaboração da versão final do novo PPC: foi revista parte da matriz curricular da área de PEDAGOGIA, na
qual o professor Genivaldo apresentou alterações de carga horária e nome de algumas disciplinas. Em
seguida, o NDE fez a leitura e interpretação integral da Resolução 007/2018/CNE, discu�ndo a carga
horária de extensão a constar no PPC. Após, decidiu-se que: os docentes da área de
Pedagogia providenciarão a matriz e as ementas da referida área até o dia 24.01.2020; a prof.ª Anna Frida
elaborará sugestão de ementas das demais quatro áreas; e, o prof. Kécio providenciará: a matriz e a carga
horária de extensão; um texto de orientações sobre as a�vidades de extensão; e um gráfico da
distribuição semestral das a�vidades de cada área. Nada mais havendo a tratar, a professora Anna Frida,
Coordenadora do NDE, encerrou a reunião às 17h20min e eu, Diones Clei Teodoro Lopes, lavrei a
presente ata, que segue assinada por todos os presentes na reunião.

Documento assinado eletronicamente por ANNA FRIDA HATSUE MODRO, Docente, em 16/01/2020,
às 15:17, 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 DIONES CLEI TEODORO LOPES, Técnico Administra�vo,
em 16/01/2020, às 17:42, 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
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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