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Ata da sessão ordinária do Núcleo Docente 
Estruturante do Departamento de História, realizada no 
dia 10 de abril de 2017, às 14h, e 30 min na sala do 
Departamento de História, no Campus de Rolim de 
Moura, com a seguinte pauta: 

1 No dia dez de abril do ano d dois mil e dezessete, às quatorze horas, e trinta minutos na sala do 
2 Departamento de História, na Umvesidade Federal de Rondônia/UNIR, campus de Rolim de Moura, 
3 reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Departamento de História em sessão ordinária, mediante 
4 Convocação 04/2017 de seis de abril de dois mil e dezessete, com a presença dos docentes, Zairo 
5 Carlos da Silva Pinheiro, José Joaci Barboza e Cynthia Cristina de Morais Mota sob a 
6 Coordenação da docente Gilmara Yoshihara Franco. Conselheira ausente com justificativa: 
7 Adnane Pesovento. por motivo de ministrar aulas à tarde; para discutir e deliberar sobre os seguintes 
8 pontos de pauta: Informes; 1. Oiscussão de questões relacionadas ao estágio supervisionado; 2. 
9 Avaliação de Planos de Ensino 2017.I; 3. Avaliação de Ementas de disciplinas da academia Aline 

10 Lucas. I. LEITURA DA ATA REUNIÃO ANTERIOR. A Coordenadora do NDE, professora Gilmara 
11 Franco, deu início aos trabalhos, argumentando sobre os critérios de justificativa de faltas às reuniões 
12 do NDE e em reuniões da UNIR de um modo geral. Professor Joaci Barbosa argumentou que, 
13 segundo s normativas da universidade o comparecimento às reuniões é prioridade sobre todas as 
14 demais atividades, nc1uindo atividades de sala de aula. Apenas a apresentação de atestado médico é 
15 jasti2icati- ia 	falta a quaisquer reuniões da universidade. 1. DISCUSSÃO DE QUESTOES 
16 RELATIVAS AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO a Coordenadora salientou a importância de se 
17 discutir de forma mais clara sobre o estágio supervisionado uma vez que os alunos estão muitas vezes 
18 despreparados para irem realizar o estágio. Foi ainda dito pela Coordenadora que não há um momento 
19 ria disciplina Estágio Supervisionado em que os professores tem a oportunidade de preparar os 
20 Idiscentes para iniciar o estágio ou um momento durante o mesmo de socialização das experiências 
21 dos discentes com o docente. Professor Joaci questionou quem iá ministrar (ou está ministrando) a 
22 disciplina e foi infcrmado pela Coordenadora que está cargo da professora contratam .Juliana que no 
23 lentanto.. se encontra de estado médico e que a disciplina não havia ainda tido início. Embora tendo 
2t I'avido consenso por parte dos conselheiros que a disciplina devesse ser ministrada por um professor 
25 ?feti'ío, devido à sobreraçoy de trabalho tomava-se necessário que a disciplina fosse dada a um 
2 	of'ss.Dr contratado. Ressaltou-se ainda, a importância de que as disciplinas de Estágio 
27 Supervisionado e Estágio em Ambientes Não Escolares tivessem uma coerência não somente entre os 
28 professores qne ministram essas disciplinas mas também de todos os professores do curso de História 
29 visto Que o rbjetivo central do curso é a formação de professores. Ficou acordado que se aguardaria o 
30 retorno da professo-a Juliana e que a ela seria dado o suporte para ministrá-la caso necessário. II. 
31 AVALIAÇAO DOS PLANOS DE ENSINO 2017/1. A coordenadora informou que foram enviados os 
32 planos das ciscip1inas das professoras Cynthia Cristina de Morais Mota História Medieval, Cátia 
33 Franciele Teoria d História e Adriane Pesovento Brasil Colônia. O plano de Brasil Colônia foi 
3. aprovah s€' ssevas  e aos demais foram sugeridas as seguintes modificações: Teoria da História, 
3 	'ressora r&:  Fr9ricie1: separar as atividades e bibliografia complementar do plano de ensino 

a! 	: tHs M:tiiva1 Professora Cynthia Cristina de Morais Mota. retornar com a ementa e os 
37 obj:. ..-rores 1r. 1PC urna vez que o mesmo ainda não foi modificado para as turmas atuais. As 
38 modifictç5e dever.o se aprsenwdas na próxima reunião ordinária do Departamento de História. Os 
39 consel:exo.s Cy;t!- r, Morais, Joac Barbosa e Zairo Pinheiro questionaram a pouca liberdade que os 
40 1,professores teriam ao corar seus planos de ensiri uma vez que teriam sempre que se adequar ao 
41 IPPC vigente sol.-, pt n d estarem m desacordo com as normas do MEC que exigem que os planos 
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42 estejam adequados ao que consta no PPC. A coordenadora Gilmara Franco chamou a atenção de que 
43 quando da elaboração do PPC ainda no final do ano de 2016 havia chamado a atenção para tal fato. 
44 Os presentes afirmaram que, em algum momento, uma modificação neste tópico será necessária para 
45 que não se torne um impeditivo para os professores agregarem nova bibliografia e novas abordagens 
46 em seus cursos. Em relação à disciplina de Historiografia Geral ministrada pelo professor Alan 
47 Cristian de Carvalho o mesmo afirmou estar com dificuldades de ministrá-la uma vez que a mesma 
48 não faz parte de sua área de concurso. A professora Gilmara ficou de fazer uma consulta aos 
49 professores do Departamento e ao professor Santiago Andrade do Curso de Educação do Campo 
50 colaborador frequente no curso de História. Para o momento o professor Alan estaria desobrigado de 
51 ministrar a referida disciplina. III AVALIAÇÃO DE EMENTAS DE DISCIPLINAS DA 
52 ACADÊMICA ALTNE LUCAS DISCUSSOES RELATIVAS AO ESTAGIO, Nada mais havendo a 

tratar eu Cynthia Cristina de Morais Mota, lavrei e assinei a ata que vai também assinada por todos 
os preente  

José Joad iBarboza 
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Zairo Carlos da Silva Pinheiro  ,'-6- 

Cynthia Cristina de Morais Mota 
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