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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos doze (12) dias do mês de agosto 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, Catia Eliza Zuffo, Eliomar Pereira da Silva Filho e Maria
das Graças Silva Nascimento Silva para analisar e deliberar o seguinte: Pauta 1) ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO – COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE. Informes: A Professora Siane informa que a Diretoria de Regulação Acadêmica da
PROGRAD solicita que o Departamento de Geografia dê andamento ao processo 999551421.000030/2019-
89. Após leitura do processo, por maioria de votos, o CONDEP encaminha o processo para o Secretário dos
Conselhos Superiores, a fim de que seja anexado ao PPC à nova resolução com a alteração solicitada no
referido processo. Será esclarecido, também, que o processo anexado já é o PPC atual.  Encaminhamentos:
1) O Professor João Paulo de Assis Gobo faz a leitura da Ata da reunião do NDE do dia 08/07/2020. Após
discussão e aprovação de todos a ata foi assinada por todos os membros presentes. A Professora Siane
Cristhina Pedroso Guimarães solicita que a Professora Maria das Graças encaminhe as demandas da ata do
dia 08/07/2020 para o Departamento de Geografia. Aprovado. 2) A Professora Siane Cristhina Pedroso
Guimarães Silva faz a leitura das atribuições do Núcleo Docente Estruturante – NDE, que compõem o atual
PPC de Geografia. Após a leitura, os membros do NDE começam a debater cada item individualmente, que
ficam detalhados conforme descritos abaixo:

 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO

O Núcleo docente estruturante (NDE) do curso de Geografia foi criado através da Portaria 010/NCET de 15
de março de 2011, do Diretor do NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA.

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Departamento Acadêmico de Geografia está constituído por um
grupo de docentes do Departamento de Geografia, portariados para tal função por um período de dois anos,
com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuantes no processo de concepção, consolidação e
contínua atualização do projeto pedagógico do curso.

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante do curso de Geografia, entre outras:

I - Participar ativamente na elaboração, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso
de Geografia nas modalidades Licenciatura, Bacharelado e outras modalidades especiais de oferta dentro e
fora da sede;

II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no
currículo;

III - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de
necessidades da graduação e pós graduação latu sensu, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com
as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;

IV - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação;

V - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso, considerando as diretrizes
curriculares nacionais e as resoluções do Conselho Nacional de Educação para os cursos superiores de
Licenciatura.
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Estão vinculados ao NDE do Curso de Geografia:

I – A Coordenação do Estágio da Prática de Ensino da Licenciatura em Geografia – Profa. Tatiana dos
Santos Malheiros e Profa. Maria das Graças Silva Nascimento Silva;

II – A Coordenação de Controle e Registro de AACC – Profa. Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva e
Profa. Catia Eliza Zuffo;

III – A Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso – Prof. João Paulo Assis Gobo e Prof. Eliomar
Pereira da Silva Filho.

São critérios para a Constituição do NDE do Curso de Geografia/UNIR:

I - ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente do curso;

II - ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação
stricto sensu;

III - todos os membros do NDE deverão ter regime de trabalho de tempo integral;

IV – Os membros serão renovados, na sua totalidade, a cada 4 anos. Os membros do NDE não podem
assumir nenhum cargo, neste núcleo, nos 2 anos subsequentes.

REGIMENTO DO NDE – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE GEOGRAFIA

O Departamento de Geografia normatiza o Núcleo Docente Estruturante do CURSO DE GEOGRAFIA DA
UNIR, dá outras providências com base no Parecer CONAES N.º 04, de 17 de junho de 2010 e resolve:

Art. 1º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de graduação em Geografia está constituído por um
grupo de docentes do Departamento de Geografia, portariados para tal função por um período de quatro
anos, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuantes no processo de concepção, consolidação e
contínua atualização do projeto pedagógico do curso.

Parágrafo único. O NDE é constituído por membros Mestres e Doutores do corpo docente do curso e que
exercem liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de conhecimentos na área, no
desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão e em outras dimensões entendidas como importantes para o
desenvolvimento do curso.

Art. 2º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Geografia, entre outras:

I – Participar ativamente na elaboração, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso
de Geografia nas modalidades Licenciatura, Bacharelado e outras modalidades especiais de oferta dentro e
fora da sede.

II – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no
currículo;

III – indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de
necessidades da graduação, e pós graduação latu sensu, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com
as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;

IV – zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação;

V - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso, considerando as diretrizes
curriculares nacionais e as resoluções do Conselho Nacional de Educação para os cursos superiores de
Licenciatura;

VI- recomendar a aquisição e atualização de lista de títulos bibliográficos necessários ao Curso.
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§ 1.º O NDE poderá promover reuniões com os discentes do curso, os centros acadêmicos e/ou
representantes discentes e egressos do curso.

Art. 3º. Estão vinculados ao NDE do Curso de Geografia:

I – A Coordenação do Estágio da Prática de Ensino da Licenciatura em Geografia;

II – A Coordenação de Controle e Registro de AACC;

III – A Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC;

IV – A Coordenação de Projetos especiais em Geografia.

Parágrafo único. Os Coordenadores e representantes acima referidos serão em número de dois, sendo um
titular e um suplente, com ordem de serviço do Chefe do Departamento para tais atividades.

Art. 4º. São critérios para a Constituição do NDE do Curso de Geografia/UNIR:

I – ser constituído por 6 professores pertencentes ao corpo docente do curso;

II – ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação
stricto sensu, e destes, pelo menos 80% (oitenta por cento) ter título de Doutor;

III - todos os membros do NDE deverão ter regime de trabalho de tempo integral.

Parágrafo único. O prazo do mandato poderá ser abreviado a qualquer tempo, desde que o(s) membro(s)
manifeste(m) desejo de interrupção, por decisão pessoal e/ou de trabalho, com justificativa para ambos os
casos.

IV – Os membros serão renovados a cada 4 anos, para assegurar a continuidade no processo de
acompanhamento do curso.

Art. 5º. A presidência do Núcleo Docente Estruturante será definida entre os pares, por maioria simples de
voto.

Art. 6º. Compete ao Presidente do NDE:

I - convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive voto de qualidade;

II - encaminhar as deliberações do NDE aos órgãos competentes;

III - designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE;

IV - coordenar a integração do NDE com os demais órgãos colegiados e setores da instituição; e

V - Indicar coordenadores para cada (sub) área do saber quando necessário;

 Art. 7º. O NDE se reunirá, ordinariamente, de acordo com o estabelecido no calendário aprovado
anualmente e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente ou por solicitação por maioria de
seus membros.  

§ 1º - As reuniões podem ocorrer com participação do presidente e mais 3 (três) membros.

§ 2º - As reuniões podem ocorrer de forma presencial e/ou remota.

§ 3º - A convocação deve ocorrer com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes da hora
marcada para o início da reunião e com a pauta definida.

§ 4º - Somente em casos de extrema urgência poderá ser reduzido o prazo de que trata o caput deste artigo,
desde que com a ciência de todos os membros do NDE.
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§ 5º - As atas das reuniões do NDE deverão ser disponibilizadas, via SEI, por seu Presidente no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, para considerações dos demais membros do NDE participantes das
respectivas reuniões.

Art. 8º. As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos com base no número de presentes
na reunião formalmente agendada.

Art.9º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo Docente Estruturante ou Órgão Superior, de acordo
com a competência dos mesmos.

Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, lida e aprovada, vai
por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO ASSIS GOBO, Docente, em 16/08/2020, às
11:17, 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 ELIOMAR PEREIRA DA SILVA FILHO, Docente, em
16/08/2020, às 13:27, 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 CATIA ELIZA ZUFFO, Docente, em 17/08/2020, às 09:53,
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 SIANE CRISTHINA PEDROSO GUIMARAES SILVA,
Presidente de Comissão, em 24/08/2020, às 10:23, 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
26/08/2020, às 12:58, 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 0473625 e
o código CRC F9ACAD24.
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