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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

No primeiro (01) dia do mês de junho 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 de Geografia: Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva, Ta�ana dos Santos
Malheiros, João Paulo de Assis Gobo, Ca�a Eliza Zuffo, Eliomar Pereira da Silva Filho e Maria das Graças
Silva Nascimento Silva para analisar e deliberar o seguinte: Pauta 1) revisão da Resolução 251 CONSEPE
de 27/11/1997/UNIR, conforme solicitação do Processo nº 99916751f.000002/2020-
85. Encaminhamentos: A professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva inicia a reunião informando
aos demais membros do NDE que o Chefe do Departamento de Geografia – Prof. Paulo Henrique Pereira
Pinto, solicitou, via email encaminhado ao NDE no dia 27/05/2020 as 17hs, solicitação de revisão da
Resolução 251 CONSEPE de 27/11/1997/UNIR. A presidente tomou conhecimento no dia seguinte, dia
28/05/2020, e imediatamente enviou um email aos professores membros do NDE solicitando
informações quanto a disponibilidade para uma reunião extraordinária, marcada para o dia 01/06/2020
(primeiro dia ú�l). Contudo, foi informada pelo chefe de departamento, não haver mais tempo hábil, haja
vista, o processo ter seu prazo de retorno no dia 28/05/2020. Sendo assim, a presidente do NDE, optou
por manter a reunião extraordinária para discu�r a mesma pauta de avaliação, mas no contexto da
Reformulação do PPG de Licenciatura. Pauta 1) Da Avaliação: A professora Siane Cristhina Pedroso
Guimarães Silva apresenta aos membros do NDE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA do Projeto Pedagógico do Curso os quais após discussões ficam assim
detalhadas: A avaliação será realizada de acordo com a norma�va interna da Ins�tuição, estabelecida
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEA, por meio da Resolução 251/CONSEPE, Parecer
199/CEN, adesão aos sistemas tecnológicos de dados para as necessidades pedagógicas e
administra�vas, como é o caso do Sistema Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas – SIGAA,
u�lizando-se de instrumentos conforme as novas tendências pedagógicas, orientados, principalmente,
pelas tendências reconstru�vas sócio-crí�ca aliadas à tendência humanista de educação. 

1. No fim de cada período letivo, o docente deverá apresentar plano de curso do componente curricular
que ministrará no próximo semestre, de acordo com o modelo apresentado e aprovado pelo CONDEP,
contendo identificação, ementa, objetivos, conteúdo programático, recursos, avaliação, referências
básicas, referências complementares (de acordo com o PPC do curso).

2. O docente deverá disponibilizar os procedimentos de Avaliação da Aprendizagem em seu Plano de
Curso no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA.

3. O professor de cada disciplina é responsável pela avaliação da disciplina de acordo com a exigência da
universidade.

4. O docente deverá informar aos discentes as formas e os critérios de avaliação de sua disciplina,
aprovados pelo colegiado, no primeiro encontro de sua disciplina ou componente curricular.

5. As avaliações como procedimentos que constituem o processo formativo dos acadêmicos devem levar
em conta a indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão e corroborar para a formação dos
estudantes em suas áreas de conhecimento.

6. As disciplinas ofertadas pelo curso são compostas por uma carga horária, que varia de acordo com a
disciplina, correspondente à teoria e outra à prática. Portanto, a cada uma destas etapas caberá uma
avaliação, informada por meio do plano de curso do docente, observando a forma avaliativa e seus
critérios.

7. Os Estágios Curriculares Supervisionados, os Trabalhos de Conclusão de Curso, as Atividades
Complementares, as Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento e as ações de Extensão
curriculares utilizam processos avaliativos específicos que compreendem contribuição intelectual,
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cultural, social e política para a formação dos acadêmicos e são regidos por regulamentos próprios
desenvolvidos e aprovados pelos Conselhos de Departamento. As avaliações destes componentes
seguem a orientação desta resolução do CONSEPE, salvo a oportunidade de avaliação repositiva que
não se aplica a estas avaliações.

8. Considerar-se-á uma só nota, para cada disciplina referente a cada período, resultante da média
aritmética das notas das avaliações aplicadas neste período. o SIGAA registra no mínimo duas
avaliações, desse modo, são necessárias, pelo menos, duas notas para compor a média final do
acadêmico na disciplina. A nota será expressa de 0 (zero) a 10 (dez).

9. Será considerado aprovado o discente que obtiver aproveitamento igual ou superior a 6 (seis). O
discente que obtiver média inferior a 6 (seis) terá direito a uma avaliação repositiva.

10. A avaliação repositiva será expressa com valor de 0 (zero) a 10,0 (dez), substituindo a menor nota
obtida durante o período letivo.

11. Considerar-se-á aprovado, após a avaliação repositiva, o discente que obtiver média igual ou superior a
6,0 (seis).

12. A avaliação repositiva não será ofertada para atividades de Estágio Supervisionado Curricular,
Trabalho de Conclusão de Curso, Atividades de Extensão curriculares, Atividades Complementares e
Atividades TeóricoPráticas de Aprofundamento. Esses componentes curriculares são realizados de
forma processual, contínua e integral. O acadêmico que não cumprir os critérios exigidos pela oferta
deste componente e pelos regulamentos próprios de cada Curso são reprovados sem direito a avaliação
repositiva, devendo matricular-se no próximo semestre de oferta deste componente para o
cumprimento das atividades exigidas.

13. O não comparecimento à alguma avaliação no decorrer do semestre implica em não obtenção da nota
na mesma, impossibilitando o caráter de reposição por meio da nota obtida na avaliação repositiva.

14. Será considerada a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da
disciplina, para aprovação quanto à assiduidade, conforme previsto em Lei.

15. Será concedida segunda chamada para os discentes que faltarem à avaliação, nos casos amparados por
lei ou por força maior, aprovado pelo Colegiado de Curso, em conformidade a Resolução do
CONSEA.

16. Compreendem-se casos pertinentes a solicitação de segunda chamada os casos referentes a doenças e
acidentes incapacitantes como descreve a legislação pertinente.

17. O prazo para solicitação de avaliação, a que se refere este artigo, será de cinco dias úteis, em
formulário oficial com respectivos comprovantes, a partir do dia seguinte da sua aplicação.

18. Os Conselhos de Departamento e Colegiados de Curso devem avaliar os pedidos com base na
compreensão da legislação avaliando requerimento e comprovante encaminhados pelo acadêmico.

19. O discente terá direito a requerer revisão de qualquer avaliação escrita, a qual foi submetido, no prazo
máximo de cinco dias a partir de sua devolução, em conformidade a Resolução do CONSEA, salvo os
casos em que forem constatados plágios e/ou outras infrações graves; (em discussão).

20. Conter a indicação da(s) questão(ões) a ser(em) reavaliada(s), apresentando fundamentação pertinente
e jurídica, de acordo com as peculiaridades da prova; (em discussão).

21. A Revisão de Outras Modalidades de avaliação, caberá à unidade responsável pela disciplina a
regulamentação da revisão destas avaliações, devidamente aprovada pelo conselho do departamento
e/ou NDE. (em discussão)

22. O pedido de revisão da avaliação terá deliberação do Colegiado de Curso, que solicitará ao
Departamento a constituição de Banca Examinadora.

23. A Banca Examinadora, composta por 3 (três) docentes da área de Conhecimento, terá o prazo de 72
(setenta e duas) horas para apresentar o seu parecer.

24. O discente e o docente envolvido no referido fato poderão participar do processo de revisão apenas
com direito a voz.

25. O prazo de postagem das notas no SIGAA constará no Calendário Acadêmico. 
26. Os casos omissos neste documento e que não se encontrarem na Resolução 251/CONSEPE serão

solucionados pelo NDE e Conselho Departamental.

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 08/06/2020, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO ASSIS GOBO, Docente, em 08/06/2020, às
12:29, 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
08/06/2020, às 13:19, 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 DAS GRACAS SILVA NASCIMENTO SILVA, Docente,
em 08/06/2020, às 13:19, 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 CATIA ELIZA ZUFFO, Docente, em 08/06/2020, às 13:20,
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
08/06/2020, às 14:31, 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 0430880 e
o código CRC 4FFC36E3.
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