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Aos dez (10) dias do mês de dezembro (12) de dois mil e vinte (2020), reuniram-se, por meio
eletrônico, de forma remota, em sala virtual do aplica vo Meet do Google, às 9 horas e 25 minutos,
em reunião extraordinária, os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Licenciatura em Educação Básica Intercultural: ANNA FRIDA HATSUE MODRO, GENIVALDO FRÓIS
SCARAMUZA, KÉCIO GONÇALVES LEITE e MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE. Não par cipou da reunião o
membro: FÁBIO PEREIRA COUTO (falta jus ficada). Também par ciparam da reunião os seguintes
membros do Conselho do Departamento de Educação Intercultural – DEINTER: CARLOS ALEXANDRE
BARROS TRUBILIANO, CARMA MARIA MARTINI, EDINEIA APARECIDA ISIDORO e JOSÉLIA GOMES
NEVES. PONTO ÚNICO: Socialização de experiências e avaliação das disciplinas ofertadas pelos
docentes do Departamento de forma remota: a professora Josélia apresentou uma proposta
metodológica para a discussão que foi aceita por todos os presentes, cujos eixos principais
consis ram no seguinte roteiro: Sobre os estudantes (quantos matriculados, quantos frequentaram e
quantos par ciparam efe vamente); Sobre a estrutura disponível para as aulas e a vidades
remotas (internet, energia, aplica vos, qualidade e po de equipamentos u lizados); Sobre a
docência (compara vo entre o planejado e o executado); Outros (mencionar uma experiência muito
ruim e outra muito boa em relação às aulas e a vidades remotas). As experiências foram
compar lhadas por todos(as) os(as) docentes presentes e ao final foi dado o seguinte
encaminhamento: Realizar uma avaliação das aulas e a vidades remotas também com os discentes,
onde os(as) alunos(as) serão orientados(as) a se reunirem e procederem à avaliação por turma para
então indicar um ou dois representantes para par ciparem de uma reunião ampliada, com todos
os(as) representantes das demais turmas e com os(as) docentes(as). As considerações dos(as)
docentes sobre as aulas e a vidades remotas serão apresentados por meio de um relatório contendo
as contribuições dos docentes na reunião e também por meio de um formulário específico. Nada mais
havendo a tratar, eu Anna Frida Hatsue Modro, coordenadora do Núcleo Docente Estruturante encerrei
a reunião às 11 horas e 15 minutos, e também lavrei a presente ata que segue assinada por mim e
pelos demais membros presentes.
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Documento assinado eletronicamente por ANNA FRIDA HATSUE MODRO, Docente, em
08/03/2021, 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 MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE, Docente, em
10/03/2021, às 12:09, 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
0620155 e o código CRC CBED254A.

Referência: Proces s o nº 999119640.000050/2019-84 SEI nº 0620155
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE/DEINTER - 82ª SESSÃO

 

Aos nono dias do mês de março de 2021, em reunião extraordinária, reuniram-se, em modalidade
remota, às 15 horas, os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura
em Educação Básica Intercultural: ANNA FRIDA HATSUE MODRO; FÁBIO PEREIRA COUTO; GENIVALDO
FROIS SCARAMUZZA e MARIA LÚCIA CEREDA GOMIDE. Não par cipou da reunião: KÉCIO GONÇALVES
LEITE (falta jus ficada). A Coordenadora do NDE, professora Anna Frida, iniciou a reunião informando
a Ordem do dia:1) Avaliação dos Planos de Ensino do DEINTER referentes ao semestre de 2020.1:
foram analisados os seguintes planos de ensino recebidos: DAC 01239; DAC01285; DAC01279;
DAC01265; DAC01238; DAC01303; DAC01284; DAC01298; DAC01282; DAC01241; DAC01240;
DAC01253; DAC01281; DAC01261; DAC01235; DAC01248; DAC01319 (Linguagem); DAC01319;
DAC01304; DAC01338; DAC01323; DAC00236. Após análise, foram verificadas algumas questões que
deveriam ser observadas ao se construir o plano de ensino. Entre elas o NDE sugere que os
professores: (i) verifiquem se a data é referente 2020.1; (ii) descrevam as formas de avaliação e
respec vas notas; (iii) que os obje vos sejam o desmembramento da ementa; (iv) que as
metodologias prevejam questões ligadas ao ensino remoto; (v) que a bibliografia básica contenha no
mínimo três referências e a bibliografia complementar cinco; (vi) verifiquem a ordem alfabé ca das
referências; (vii) observem a somatória final das notas para verificar se a distribuição totalizam 100
pontos e (viii) u lizem o modelo padrão de planos do DEINTER. (2) Apreciação do plano de ações do
NDE para o ano de 2021. Após análise e verificação, o plano foi aprovado por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar, a professora Anna Frida, Coordenadora do NDE, encerrou a reunião às
16h55min e eu, Fábio Pereira Couto, lavrei a presente ata, que segue assinada por todos os presentes
na reunião.

 

PLANO DE AÇÃO - NDE - 2021

1. IDENTIFICAÇÃO

Curso: Licenciatura em Educação Básica Intercultural

Departamento: Educação Intercultural

Campus: Ji-Paraná

 

Membros do NDE:

Profa Dra. Anna Frida Hatsue Modro
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Prof. Dr. Fábio Pereira Couto

Profa. Dr. Genivaldo Fróis Scaramuzza

Prof. Dr. Kécio Gonçalves Leite

Prof. Dra. Maria Lúcia Cereda Gomide

Portaria de Nomeação: Portaria Nº 022/2020/CJP/UNIR, de 06 de março de 2020.

Coordenadora: Profa. Dra. Anna Frida Hatsue Modro

Vice-Coordenador: Prof. Dr. Fábio Pereira Couto

 

 

2. APRESENTAÇÃO

Esse Plano de Ação propõe um conjunto de atividades a serem executadas no ano de 2021, 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 2021.

 

OBJETIVOS AÇÕES

Construção de proposições
visando a melhoria do curso, das
aulas e atividades remotas

Encontro de docentes e representantes discentes para a
discussão e elaboração de proposições para a melhoria
do curso, abordando os temas mencionados na
avaliação das disciplinas realizadas em 2020 de
maneira remota.

Apreciação dos planos de ensino
das disciplinas no semestre
2020.1

Encontro dos membros para a discussão e apreciação
dos planos de ensino das disciplinas referente ao
semestre 2020/1, sendo realizada de forma remota.

Elaboração do novo PPC do
Curso.

Reunião com os docentes e representantes dos alunos
do curso para a elaboração das minutas do novo PPC.

Apreciação dos planos de ensino
das disciplinas no semestre
2020.2

Encontro dos membros para a discussão e apreciação
dos planos de ensino das disciplinas referente ao
semestre 2020/2.
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Avaliação das ações do curso
durante o ano de 2021.

Reunião para discussão sobre as ações do curso no ano
de 2021.

Planejamento das ações do NDE
para o ano de 2022.

Reunião para a elaboração de ações para

2022.

 

 

4. CRONOGRAMA

Para fins de realizações das ações do NDE no ano de 2021, propõem-se o seguinte
cronograma:

 

AÇÕES
MESES DE 2021

JAN FEV MAR ABR MAIOJUN JUL AGOSET OUT NOV DEZ

Construção de proposições
visando a melhoria do curso,
das aulas e atividades
remotas

  X X         

Apreciação dos planos de
ensino das disciplinas no
semestre 2020.1

  X          

Elaboração do novo PPC do
Curso.   X X X X X X X    

Apreciação dos planos de
ensino das disciplinas no
semestre 2020.2

       X X    

Avaliação das ações do
curso durante o ano de
2021.

X X X X X X X X X X X  

Planejamento das ações do
NDE para o ano de 2022.           X X
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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 pelos coordenadores (coordenadora ou vice-
coordenador) ou pela maioria de seus membros. Dessa forma, para o ano de 2021, ficam
previstas as seguintes datas para realização de reuniões ordinárias do NDE.

 

REUNIÃO
DATA

 

 

REUNIÃO

DATA

 

Primeira Reunião Ordinária 23/03/2021
 

Sexta Reunião Ordinária
24/08/2021

Segunda Reunião Ordinária20/04/2021
 

Sétima Reunião Ordinária
21/09/2021

Terceira Reunião Ordinária 18/05/2021
 

Oitava Reunião Ordinária
19/10/2021

Quarta Reunião Ordinária 22/06/2021
 

Nona Reunião Ordinária
23/11/2021

Quinta Reunião Ordinária 20/07/2021
 

Décima Reunião Ordinária
21/12/2021

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANNA FRIDA HATSUE MODRO, Docente, em
10/03/2021, às 11:24, 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 MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE, Docente, em
10/03/2021, às 12:09, 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 FABIO PEREIRA COUTO, Membro da Comissão, em
10/03/2021, às 13:03, 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
0621639 e o código CRC 2ED8DCB9.

Referência: Proces s o nº 999119640.000050/2019-84 SEI nº 0621639
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Aos vinte e três (23) dias do mês de março (03) de dois mil e vinte e um (2021), reuniram-se, por meio
eletrônico, de forma remota, em sala virtual do aplica vo Meet do Google, às 15 horas, em reunião
ordinária, os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em
Educação Básica Intercultural: ANNA FRIDA HATSUE MODRO, FÁBIO PEREIRA COUTO, GENIVALDO
FRÓIS SCARAMUZA e MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE. Não par cipou da reunião o membro: KÉCIO
GONÇALVES LEITE (falta justificada). Ordem do dia: (1) Avaliação, planejamento e estratégias para o
término da avaliação docente pelos discentes, no contexto pandêmico: após discussão cole va,
foi proposto que a avaliação discente deve permanecer durante a próxima semana a fim de obter
par cipação maior dos estudantes, pois em algumas disciplinas não houve nem 50% de representação
dos estudantes matriculados e que frequentaram as disciplinas.  Após este prazo a comissão
responsável deverá confeccionar o relatório final para discussão no CONDEP. Em paralelo a esta ação,
será proposto um formulário sobre as a vidades remotas realizadas e encaminhadas para que o
CONDEP aprecie e assim o formulário possa ser encaminhado aos docentes para preenchimento. De
posse dos relatórios destas duas ações, será discu da a metodologia e a possibilidade de realizar
uma reunião com um ou dois representantes discentes de cada turma e os docentes do DEINTER
(documento pertinente: 0620155) ; (2) Planejamento e estratégias para o Estágio Supervisionado,
no contexto pandêmico: os membros do NDE em consenso propuseram que uma ordem de serviço
seja emi da pelo Chefe do DEINTER nomeando uma comissão a fim de sistema zar orientações
pedagógicas e regulamentares sobre o estágio supervisionado no contexto da pandemia, e,
considerando este momento a pico, que a carga horária do Programa de Residência Pedagógica seja
computada em sua totalidade para fins de estágio nos ensinos fundamental e médio, conforme
Resolução nº 526/CONSEA, de 09 de julho de 2018 e aprovação em ata do CONDEP de 18/04/2018.
Sugerimos, para a composição da comissão, os (as) docentes das disciplinas de Estágio
Supervisionado do semestre le vo 2020.1, a saber: Josélia Gomes Neves, Kécio Gonçalves Leite e
Roseline Mezacasa (documentos per nentes: 0632345; 0604711); (3) Planejamento e estratégias
para a conclusão do novo PPC/DEINTER: proposta a retomada da reformulação do Projeto Polí co
Pedagógico do Curso – DEINTER, e a confecção de uma proposta preliminar de calendário para
reuniões de con nuidade da reformulação do PPC. Assim que tenhamos uma proposta inicial de PPC
pronta, ela será encaminhada às comunidades indígenas para apreciação, discussões e
reformulações. Esta proposta será encaminhada como ponto de pauta para ser votada na próxima
reunião do CONDEP. Nada mais havendo a tratar, eu Anna Frida Hatsue Modro, coordenadora do
Núcleo Docente Estruturante encerrei a reunião às 16 horas e 20 minutos, e também lavrei a presente
ata que segue assinada por mim e pelos demais membros presentes.

 

Documento assinado eletronicamente por ANNA FRIDA HATSUE MODRO, Docente, em
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24/03/2021, às 11:27, 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 MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE, Docente, em
24/03/2021, às 11:50, 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, Membro da Comissão, em
24/03/2021, às 13:01, 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
0632324 e o código CRC F57D3E57.

Referência: Proces s o nº 999119640.000050/2019-84 SEI nº 0632324
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Aos vinte e três (23) dias do mês de abril (04) de dois mil e vinte e um (2021), reuniram-se, por meio
eletrônico, de forma remota, em sala virtual do aplica vo Meet do Google, às 15 horas, em reunião
ordinária, os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em
Educação Básica Intercultural: ANNA FRIDA HATSUE MODRO, FÁBIO PEREIRA COUTO, GENIVALDO
FRÓIS SCARAMUZA e MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE. Ordem do dia: Informes: Anna Frida informou
que o membro do NDE KÉCIO GONÇALVES LEITE solicitou desligamento do NDE por meio do Processo
SEI nº 23118.004480/2021-07. (1) Avaliação do curso: apreciação do formulário de avaliação das
atividades remotas: foi apreciada a proposta de formulário de avaliação docente rela vo à etapa de
aulas do ano passado, que foi feita na modalidade remota. Não havendo sugestões a fazer, o
formulário, elaborado pela comissão de avaliação discente, deverá ser disponibilizado no link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVIfaw6UBIK7CApNkiImB2awsCZjGTCJk8mXUJokD7iSJxWw/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0. (2) Avaliação docente pelos discentes: o relatório da avaliação discente da
etapa de 2020.2 rela vo ao semestre de 2020.1 foi apreciado. Esse relatório será colocado como
ponto de pauta para a sua homologação na próxima reunião do CONDEP. (3) Plano de ação para a
conclusão do novo PPC/DEINTER: O NDE sugeriu que se forme um grupo de professores no
WhatsApp para que todos os professores possam fazer o estudo e revisão do PPC, com a previsão
inicial de até quinze dias de trabalhos para cada parte específica do PCC a ser apreciada. Salientando,
que, quando necessário, serão marcadas reuniões virtuais para discussão, construção e revisão do
PPC. Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou as 15h50min e eu, Fábio Pereira Couto, membro
do Núcleo Docente Estruturante lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais
membros presentes.

 

Documento assinado eletronicamente por ANNA FRIDA HATSUE MODRO, Presidente da
Comissão, em 09/09/2021, às 23:00, 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 10/09/2021, às
09:24, 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 MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE, Membro da
Comissão, em 03/10/2021, às 18:19, 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
0755730 e o código CRC D3AFD4A0.

Referência: Proces so nº 999119640.000050/2019-84 SEI nº 0755730
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE/DEINTER - 85ª
SESSÃO

 

Aos oitavos dias do mês de setembro de 2021, em reunião extraordinária, reuniram-se, em modalidade
remota, às 9 horas, os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura
em Educação Básica Intercultural: ANNA FRIDA HATSUE MODRO; FÁBIO PEREIRA COUTO; GENIVALDO
FROIS SCARAMUZZA; MARIA LÚCIA CEREDA GOMIDE e VANÚBIA SAMPAIO DOS SANTOS LOPES.  A
Coordenadora do NDE, professora Anna Frida, iniciou a reunião informando a Ordem do dia: 1.
Apreciação dos planos de ensino das disciplinas a serem ministradas no semestre le vo 2020.2:
Foram analisados os seguintes planos de ensino recebidos até a presente data:

Disciplina Docente Observações

DAC 01252 - Pesquisa
intercultural II Roseline Mezacasa Sem observação

DAC01300 - Produção
de Material Didático no
Ensino Médio

Roseline Mezacasa Sem observação

DAC01299 - Seminário
de pesquisa intercultural Roseline Mezacasa Sem observação

DAC01289 – TICs no
Ensino Médio Roseline Mezacasa Sem observação

DAC01310 - Estudos na
Aldeia VI Fábio Pereira Couto Retirar referência repetida na

bibliografia

DAC 01243 - Oralidade
e escrita IV Fábio Pereira Couto Retirar referência repetida na

bibliografia

DAC 01303 – Línguas e
Linguística I Fábio Pereira Couto Sem observação
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DAC 01264 - Arte e
educação intercultural
no ensino fundamental –
Anos Iniciais

Vanúbia Sampaio dos
Santos

Acrescentar informação na
metodologia sobre o formato de
aulas na modalidade remota,
identificando o quantitativo de
aulas remota nas modalidades
assíncronas e síncronas

DAC01268 – Atividades
físicas e movimento no
ensino fundamental -
anos iniciais

Vanúbia Sampaio dos
Santos

Acrescentar informação na
metodologia sobre o formato de
aulas na modalidade remota,
identificando o quantitativo de
aulas nas modalidades
assíncronas e síncronas

DAC01270 - Estudos na
Aldeia VI

Vanúbia Sampaio dos
Santos

Retirar informação sobre COVID
da ementa. Acrescentar
informação na metodologia sobre
o formato de aulas na modalidade
remota, identificando o
quantitativo de aulas remota nas
modalidades assíncronas e
síncronas. Acrescentar mais duas
referências na bibliografia
complementar;

DAC01242 - Legislação
Educacional e Gestão
escolar intercultural

Vanúbia Sampaio dos
Santos

Josélia Gomes Neves

Acrescentar informação na
metodologia sobre o formato de
aulas na modalidade remota,
identificando o quantitativo de
aulas remota nas modalidades
assíncronas e síncronas;

DAC01267 - Educação
Intercultural II

Genivaldo Frois
Scaramuzza

Acrescentar informação na
metodologia sobre quantitativo de
aulas remota nas modalidades
assíncrona e síncrona;

DAC01244 -
Concepções de
Educação e teorias de
aprendizagem
(indígenas e não
indígenas)

Genivaldo Frois
Scaramuzza

Josélia Gomes Neves

Colocar os objetivos em forma de
texto; Acrescentar informação na
metodologia sobre o formato de
aulas na modalidade remota,
identificando o quantitativo de
aulas nas modalidades
assíncrona e síncrona; Colocar as
referências em ordem alfabética

DAC01336 - Estágio
Supervisionado IV Carma Maria Martini Sem observação

DAC01266 –
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Etnomatemática e
matemática no ensino
fundamental – Anos
iniciais II

Carma Maria Martini Sem observação

DAC01245 -
Etnomatemática e
Temas Fundamentais
em Matemática II

Carma Maria Martini Sem observação

DAC01329 - TICs no
Ensino Médio Carma Maria Martini Sem observação

DAC 01247 - Estudos
na Aldeia IV

Maria Lúcia Cereda
Gomide

Modificar o nome da disciplina,
pois é Estudos na Aldeia IV;
alterar a carga horária para 60 h e
os créditos para 2; Fazer a
introdução dos objetivos com
verbo no infinitivo; Acrescentar
informação na metodologia sobre
o formato de aulas na modalidade
remota, identificando o
quantitativo nas modalidades
assíncrona e síncrona; especificar
a forma e quantitativo de
avaliação; Inserir mais duas
referências na bibliografia
complementar;

DAC01290 - Estudos na
Aldeia VI

Maria Lúcia Cereda
Gomide

Fazer a introdução dos objetivos
com verbo no infinitivo; alterar a
carga horária para 80 h e créditos
para 4; acrescentar informação na
metodologia sobre o formato de
aulas na modalidade remota,
identificando o quantitativo de
aulas remota nas modalidades
assíncrona e síncrona; especificar
a forma e quantitativo de
avaliação; Inserir mais duas
referências na bibliografia
complementar e formalizar no
padrão ABNT;

DAC01286 - Temas
fundamentais em
geografia II

Maria Lúcia Cereda
Gomide

Fazer a introdução dos objetivos
com verbo no infinitivo; alterar a
carga horária para 80 h e créditos
para 4; Acrescentar informação
na metodologia sobre o formato
de aulas na modalidade remota,
identificando o quantitativo de
aulas nas modalidades
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assíncrona e síncrona; especificar
a forma e quantitativo de
avaliação; formalizar as
referências no padrão ABNT;

DAC00236 - Atividades
Acadêmico Científico
Culturais;

Anna Frida Hatsue
Modro Sem observação

DAC01339 - Seminário
de Pesquisa
Intercultural;

Anna Frida Hatsue
Modro Sem observação

DAC01256 - Temas
Fundamentais em
Ciências no Contexto
Indígena II

Anna Frida Hatsue
Modro

Acrescentar informação na
metodologia sobre quantitativo de
aulas remota nas modalidades
assíncrona e síncrona; inserir o
quantitativo de cada atividade de
avaliação;

DAC01257 - Temas
básicos em
agroecologia

Anna Frida Hatsue
Modro

Acrescentar informação na
metodologia sobre quantitativo de
aulas remota nas modalidades
assíncronas e síncronas; Inserir o
quantitativo de cada atividade de
avaliação;

DAC 01340 - Produção
de material didático no
ensino médio

Anna Frida Hatsue
Modro

Acrescentar informação na
metodologia sobre quantitativo de
aulas remota nas modalidades
assíncronas e síncronas;
Formatar as referências conforma
ABNT.

Os campos de "ano" e "semestre" inseridos no plano de ensino foram preenchidos pelos docentes de
maneiras diferentes, no entanto, é preciso esclarecer que de acordo com o calendário acadêmico é
Ano: 2020, Semestre: 2; de acordo com o calendário civil é Ano: 2021, Semestre: 2. Tal divergência
tem ocorrido nas etapas em decorrência da pandemia de COVID19, mas que não interferem de
maneira significa va no conteúdo dos planos. 2. Demandas da avaliação de curso: O professor
Genivaldo e professor Fábio explicou como foi a reunião da Prograd que tratou sobre o processo de
(re)avaliação dos cursos, informando que o curso Intercultural já está inscrito no E-MEC para ser
avaliado, possivelmente, ainda este ano. Nesse sen do, a Prograd orienta que todos os cursos que
estão previstos de serem avaliados este ano, que procurem organizar a documentação necessária e
também procure se reunir com a CPAV para discu rem as melhores ações para que a avaliação ocorra
de forma sa sfatória. Após se deu a discussão sobre o tema, sendo que ficou acordado que o NDE
ficará responsável por verificar a documentação existente e a necessidade de atualização, sendo que
outras comissões poderão ser formadas para ajudar na demanda, caso necessário. Nada mais
havendo a tratar, a professora Anna Frida, Coordenadora do NDE, encerrou a reunião às 11h e eu,
Fábio Pereira Couto, lavrei a presente ata, que segue assinada por todos os presentes na reunião.
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Documento assinado eletronicamente por ANNA FRIDA HATSUE MODRO, Presidente da
Comissão, em 09/09/2021, às 23:55, 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 MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE, Membro da
Comissão, em 10/09/2021, às 08:44, 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 10/09/2021, às
09:26, 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 VANUBIA SAMPAIO DOS SANTOS LOPES, Docente,
em 10/09/2021, às 15:24, 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
0755735 e o código CRC 841199E6.

Referência: Proces s o nº 999119640.000050/2019-84 SEI nº 0755735
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE/DEINTER - 86ª
SESSÃO

 

Aos treze dias do mês de setembro de 2021, em reunião extraordinária, reuniram-se, em modalidade
remota, às 15 horas, os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura
em Educação Básica Intercultural: ANNA FRIDA HATSUE MODRO; FÁBIO PEREIRA COUTO; MARIA
LÚCIA CEREDA GOMIDE e VANÚBIA SAMPAIO DOS SANTOS LOPES. Faltas: GENIVALDO FROIS
SCARAMUZZA (faltas jus ficadas). A Coordenadora do NDE, professora Anna Frida, iniciou a reunião
informando a Ordem do dia: 1. Apreciação dos planos de ensino das disciplinas a serem ministradas
no semestre le vo 2020.2: Foram analisados os seguintes planos de ensino recebidos até a presente
data:

Disciplina Docente Observações

DAC01242 – TICs no
Ensino Fundamental –
anos iniciais

Josélia Gomes Neves

Código não confere, alterar para:
DAC01269. Acrescentar a
informação sobre a modalidade
remota, inserindo também o
quantitativo de aula síncrona e
assíncrona.

DAC012544 – Didática
Intercultural: processos
de ensinar e aprender

Josélia Gomes Neves

Código não confere, alterar para:
DAC01254. Acrescentar a
informação sobre a modalidade
remota, inserindo também o
quantitativo de aula síncrona e
assíncrona.

DAC01308 – Atividade
Física, Movimento e
Artes no Ensino Médio

Cristóvão Teixeira
Abrantes

Retira informação sobre COVI-19
da ementa e inserir na
metodologia inclusive informando
o quantitativo de aula assíncrona
e síncrona. Especificar com mais
detalhe o conteúdo programático.
Avaliação colocar. Detalhar as
menções das avaliações,
informando o valor de cada
atividade. Acrescentar mais duas
referências na complementar,
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pois o mínimo são 5.

DAC01228 – Arte e
Educação Intercultural II

Cristóvão Teixeira
Abrantes

Acrescentar a informação sobre a
modalidade remota, inserindo
também o quantitativo de aula
síncrona e assíncrona. Detalhar
as menções das avaliações,
informando o valor de cada
atividade avaliada. Faltam duas
referências na bibliografia
complementar.

DAC01319 – Seminário
de Pesquisa
Intercultural

Cristóvão Teixeira
Abrantes Sem observações

DAC01326 – Temas
Fundamentais em
Matemática II

Kécio Gonçalves
Leite

Colocar o percentual de aula
assíncrona e síncrona.

DAC01255 –
Matemática do
Cotidiano e Matemática
Escolar

Kécio Gonçalves
Leite

Colocar o percentual de aula
assíncrona e síncrona.

DAC01317 – Línguas e
Ensino de Línguas

Edinéia Aparecida
Isidoro

Colocar os objetivos em formato
de texto. Colocar o percentual de
aula assíncrona e síncrona.
Retificar a forma de soma das
atividades. Revisar o padrão da
ABNT nas referências.

DAC01251 – Produção
de Material Didático I

Edinéia Aparecida
Isidoro

Colocar o percentual de aula
assíncrona e síncrona. Revisar o
padrão da ABNT nas referências.

DAC01258 – Produção
de Material Didático II

Edinéia Aparecida
Isidoro

Vanúbia Sampaio dos
Santos

Colocar os objetivos em formato
de texto. Revisar o padrão da
ABNT nas referências. Colocar a
data de realização do plano para
setembro.

DAC01277 – Relações
Interétnicas e História
no Ensino Fundamental
– Anos Iniciais II

Carlos Alexandre
Barros Trubiliano

Colocar o percentual de aula
assíncrona e síncrona. Detalhar
as menções das avaliações,
informando o valor de cada
atividade avaliada. Falta uma
referência na bibliografia
complementar.
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DAC01249 – Relações
Interétnicas, História e
Memória II

Rodrigo Tavares
Godoi

Acrescentar informação sobre as
formas de ministrar as aulas e
também colocar o quantitativo de
aula síncrona e assíncrona.
Informar a média aritmética na
avaliação. 

DAC01287 – Temas
Fundamentais em
História II

Rodrigo Tavares
Godoi

Detalhar melhor os objetivos para
abranger toda a ementa.
Acrescentar informação sobre as
formas de ministrar as aulas e
também colocar o quantitativo de
aula síncrona e assíncrona.
Informar a média aritmética na
avaliação. 

DAC01309 – TICs no
Ensino Médio

Edinéia Aparecida
Isidoro

 

Retificar carga horária e créditos,
pois estão invertidos. Acrescentar
informação sobre as formas de
ministrar as aulas e também
colocar o quantitativo de aula
síncrona e assíncrona. Padronizar
as referências conforma ABNT.
Colocar a data final de realização
do plano para setembro.

 

DAC01327 – Temas
Fundamentais em
Biologia II

Anna Frida Hatsue
Modro Sem observações

 

Os campos de "ano" e "semestre" inseridos no plano de ensino foram preenchidos pelos docentes de
maneiras diferentes, no entanto, é preciso esclarecer que de acordo com o calendário acadêmico é
Ano: 2020, Semestre: 2; de acordo com o calendário civil é Ano: 2021, Semestre: 2. Tal divergência
tem ocorrido nas etapas em decorrência da pandemia de COVID19, mas que não interferem de
maneira significava no conteúdo dos planos. 2. Demandas da avaliação de curso: Após discussão,
ficou acertado que o Chefe de departamento e membros do NDE irão à Unir para verificar a
documentação existente e o que precisa ser atualizado. A Anna informou que será criada uma pasta
virtual no site do DEINTER para que os professores possam atualizar suas pastas funcionais. 3 -
Reformulação do novo PPC: Após discussão, ficou acertado que os membros do NDE irão analisar o
conteúdo do PPC para poderem fazer os encaminhamentos per nentes. Nada mais havendo a tratar, a
professora Anna Frida, Coordenadora do NDE, encerrou a reunião às 16 h e eu, Fábio Pereira Couto,
lavrei a presente ata, que segue assinada por todos os presentes na reunião.

Documento assinado eletronicamente por ANNA FRIDA HATSUE MODRO, Docente, em
13/09/2021, às 18:03, 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 FABIO PEREIRA COUTO, Docente, em 16/09/2021, às
18:03, 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 MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE, Membro da
Comissão, em 03/10/2021, às 18:18, 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
0757529 e o código CRC D9D95E19.

Referência: Proces s o nº 999119640.000050/2019-84 SEI nº 0757529
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE/DEINTER - 87ª
SESSÃO

 

Aos quatorze dias do mês de setembro de 2021, em reunião extraordinária, reuniram-se, em
modalidade remota, às 9 horas, os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Licenciatura em Educação Básica Intercultural: ANNA FRIDA HATSUE MODRO; FÁBIO PEREIRA COUTO;
GENIVALDO FROIS SCARAMUZZA, MARIA LÚCIA CEREDA GOMIDE e VANÚBIA SAMPAIO DOS SANTOS
LOPES. A Coordenadora do NDE, professora Anna Frida, iniciou a reunião informando a Ordem do dia:
1. Reformulação do PPC. Iniciou-se a reformulação do PPC com a recapitulação da úl ma versão do
PPC, sendo iden ficado o que precisa ser modificado e ou atualizado.  Nesse sen do, após a análise
foram iden ficados os seguintes pontos para modificação: atualizar matriz e as ementas das áreas da
Ciência da Natureza e Pedagogia Intercultural, ficando responsável pelos professores das respec vas
áreas. A professora Vanúbia ficou incumbida de atualizar o documento conforme Resolução nº
2/CNE/CP, de 20 de dezembro de 2019. A professora Anna ficou responsável por atualizar os gráficos
da carga horária de cada área e iniciar o preenchimento do resumo. O professor Fábio ficou
responsável por fazer a revisão textual e a professora Maria Lúcia de verificar se há alguma
informação a ser modificada ou inserida no PPC. Após discussão, ficou acertado que o NDE fará uma
nova reunião para con nuidade da reformulação do PPC, após a realização dessas modificações.
 Nada mais havendo a tratar, a professora Anna Frida, Coordenadora do NDE, encerrou a reunião às
10h40min e eu, Fábio Pereira Couto, lavrei a presente ata, que segue assinada por todos os presentes
na reunião.

Documento assinado eletronicamente por ANNA FRIDA HATSUE MODRO, Presidente da
Comissão, em 16/09/2021, às 16:00, 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 16/09/2021, às
18:03, 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 MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE, Membro da
Comissão, em 03/10/2021, às 18:17, 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
0760034 e o código CRC 3F84C37E.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE/DEINTER - 88ª
SESSÃO

 

Aos sete dias do mês de outubro de 2021, em reunião extraordinária, reuniram-se, em modalidade
remota, às 9 horas, os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura
em Educação Básica Intercultural: ANNA FRIDA HATSUE MODRO; FÁBIO PEREIRA COUTO; GENIVALDO
FROIS SCARAMUZZA, MARIA LÚCIA CEREDA GOMIDE e VANÚBIA SAMPAIO DOS SANTOS LOPES. A
Coordenadora do NDE, professora Anna Frida, iniciou a reunião informando a Ordem do dia: 1.
Demandas da avaliação de curso: sobre o andamento deste processo foi informado: (i) o link para a
pasta funcional foi criada no site do DEINTER a ser preenchida pelos docentes através da pasta
compar lhada do Google Drive originada do e-mail deinterjp@unir.br; (ii) o procurador da UNIR ficou
de enviar uma lista dos documentos necessários para a avaliação do MEC, após recebermos esta lista
será feita a conferência e organização dos documentos; (iii) será criada e compar lhada com os
membros do NDE uma pasta no Google Drive pelo e-mail deinterjp@unir.br para que o Prof. Fábio
insira os documentos já organizados e providenciados pela gestão anterior. 2. Reformulação do novo
PPC: Iniciou-se a reformulação do PPC com a recapitulação da versão alterada pelo Prof. Fábio e a
manifestação da Profa. Vanúbia que compar lhou por e-mail as ementas e matriz da área da
Pedagogia. Após a análise foram iden ficados os seguintes pontos para providências: (i) postar as
ementas das áreas da Ciência da Natureza, à cargo da docente Anna Frida; (ii) atualizar o documento
conforme Resolução nº 2/CNE/CP, de 20 de dezembro de 2019, à cargo da docente Vanúbia Sampaio;
(iii) revisão da carga horária das ementas e compará-las com a apresentada na matriz; (iv) correção e
padronização das bibliografias, sendo definido: bibliografias básicas (de 3 até 5 bibliografias) e
bibliografias complementares (de 5 até 7 bibliografias); (v) revisar todas as ementas; (vi) discu r nas
próximas reuniões sobre a estratégia de equivalência de disciplinas e migração de estudantes para o
curso do novo PPC, conforme orientação da PROGRAD; (vii) solicitar à comissão do seminário
intercultural 2021 para prever em sua organização a discussão da minuta do novo PPC entre os alunos
e lideranças indígenas. Os encaminhamentos iii, iv e v ficaram a cargo dos membros do NDE discu r e
providenciar com suas respec vas áreas, sendo: Anna Frida (Natureza e Matemá ca), Genivaldo e
Vanúbia (Gestão), Maria Lúcia (Sociedade) e Fábio (Linguagem). Estes pontos deverão ser retomados
e atendidos até a próxima reunião do NDE, dia 21 de outubro de 2021. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às 10h e eu, Anna Frida Hatsue Modro, lavrei a presente ata, que segue
assinada por todos os presentes na reunião.

 

Documento assinado eletronicamente por ANNA FRIDA HATSUE MODRO, Vice-Chefe de
Departamento, em 08/10/2021, às 09:06, 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 FABIO PEREIRA COUTO, Membro da Comissão, em
08/10/2021, às 09:15, 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
0778175 e o código CRC 4A678F5D.

Referência: Proces s o nº 999119640.000050/2019-84 SEI nº 0778175

Ata de Reunião DAEI-JP 0778175         SEI 999119640.000050/2019-84 / pg. 24

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Ata de Reunião DAEI-JP 0620155
	Ata de Reunião DAEI-JP 0621639
	Ata de Reunião DAEI-JP 0632324
	Ata de Reunião DAEI-JP 0755730
	Ata de Reunião DAEI-JP 0755735
	Ata de Reunião DAEI-JP 0757529
	Ata de Reunião DAEI-JP 0760034
	Ata de Reunião DAEI-JP 0778175

