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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos onze (11) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020), às 9:30 horas, reuniram-se
virtualmente, via app HANGOUTS MEET, os professores doutores membros do Núcleo Docente
Estruturante do Departamento Acadêmico de Geografia: Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva, Tatiana
dos Santos Malheiros, João Paulo de Assis Gobo, Eliomar Pereira da Silva Filho para analisar e deliberar o
seguinte: Pauta 1) Reformulação do PPC de Geografia - Carga Horária do Curso de Licenciatura de
Geografia (RESOLUÇÃO Nº 95, DE 18 DE JULHO DE 2019 e RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1 DE JUNHO DE
2015); Pauta 2) Elenco de Disciplina. A Professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva inicia a
reunião realizando a leitura da ata do dia 19/10/2020, a qual é assinada por todos. A Reunião inicia com a
Pauta 1) Carga Horária do Curso de Licenciatura de Geografia, cuja a temática é instituída pela
RESOLUÇÃO Nº 95, DE 18 DE JULHO DE 2019, que Regulamentar a carga horária total de duração dos
cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia, e RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE
JULHO DE 2015, que Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior
(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e
para a formação continuada. Assim, considerando as Resoluções:

RESOLUÇÃO Nº 95, DE 18 DE JULHO DE 2019, em seu:

Art. 1º Regulamentar a carga horária mínima e máxima de duração dos cursos de graduação da Universidade
Federal de Rondônia conforme disposto nesta Resolução.

Art. 2º A carga horária total dos cursos deverá ser dimensionada em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de
trabalho acadêmico efetivo, distribuídos em dois períodos letivos e contabilizados em horas relógio.

§1º Para fins do disposto no caput, compreende-se por trabalho acadêmico efetivo:

I – Preleções e aulas expositivas; e

II – Atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em biblioteca, iniciação
científica, trabalhos individuais e em grupo, prática de ensino e outras atividades, no caso das licenciaturas.

§2º Não podem ser considerados trabalho acadêmico efetivo encontros e planejamentos pedagógicos, exames
finais, encontros de capacitação, reuniões de gestão, cursos nivelamento, entre outras atividades que não
atendam ao §1º deste artigo.

Art. 3º Devem ser ministradas tantas horas-aulas quantas forem necessárias para o cumprimento da carga
horária prevista para a integralização do Curso.

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015, em seu:

Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica em nível superior, em cursos de
licenciatura, organizados em áreas especializadas, por componente curricular ou por campo de conhecimento
e/ou interdisciplinar, considerando-se a complexidade e multirreferencialidade dos estudos que os englobam,
bem como a formação para o exercício integrado e indissociável da docência na educação básica, incluindo o
ensino e a gestão educacional, e dos processos educativos escolares e não escolares, da produção e difusão
do conhecimento científico, tecnológico e educacional, estruturam-se por meio da garantia de base comum
nacional das orientações curriculares.
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§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho
acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo:

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, distribuídas ao longo do processo
formativo;

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e atuação na
educação básica, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso
da instituição;

III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades formativas estruturadas pelos
núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;

IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse
dos estudantes, conforme núcleo definido no inciso III do artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação
científica, da iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o projeto de curso da
instituição.

Diante do exposto, e tendo em vista o Projeto Pedagógico do Curso de Geografia – Licenciatura possuir
3540 horas, o NDE deliberou por solicitar uma reunião com a PROGRAD para que todas as dúvidas,
relativas a carga horária, sejam dirimidas. A professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães entra em contato,
via WhatsApp com o Senhor FRANCISCO ROBSON DA SILVA VASCONCELOS Procurador
Educacional Institucional, o qual confirmou presença para esclarecimentos de todas as dúvidas deste
núcleo docente estruturante, dia 25/11/2020. Pauta 2) Disciplinas do Curso: tendo em vista a falta de uma
definição da Pauta 1, a discussão acerca do elenco de disciplinas do curso fica definida como pauta para a
próxima reunião.Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, a qual, lida
e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por SIANE CRISTHINA PEDROSO GUIMARAES SILVA, Docente,
em 23/11/2020, às 15:22, 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 TATIANA DOS SANTOS MALHEIROS, Docente, em
25/11/2020, às 12:13, 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 JOAO PAULO ASSIS GOBO, Docente, em 03/02/2021, às
11:51, 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 ELIOMAR PEREIRA DA SILVA FILHO, Docente, em
04/02/2021, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0532830 e
o código CRC 4819122C.
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