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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e três (23) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (2020), às 9:30 horas, reuniram-
se virtualmente, via app HANGOUTS MEET, os professores doutores e as professoras doutoras membros
do Núcleo Docente Estruturante do Departamento Acadêmico de Geografia: Siane Cristhina Pedroso
Guimarães Silva, Ta�ana dos Santos Malheiros, João Paulo de Assis Gobo, Ca�a Eliza Zuffo, Maria das
Graças Silva Nascimento Silva e Eliomar Pereira da Silva Filho para analisar e deliberar o seguinte: Pauta
1. Aulas Remotas do curso de Geografia; Encaminhamentos: A Professora Siane Cristhina Pedroso
Guimarães Silva faz a leitura da Ata da reunião do NDE do dia 09/09/2020 e solicita às e aos docentes que
assinem a referida ata. Pauta 1) A professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva inicia a reunião
resgatando o que havia sido decido pelo NDE na reunião do dia 09/09/2020, ou seja, o que foi proposto a
par�r da análise da Resolução nº 253: 1) Realizar consulta com os discentes; 2) priorizar os concluintes
(defesa de TCC) e os finalistas com previsão de conclusão no próximo ano; 3) Possibilidade de
concentração das disciplinas; 4) Priorizar Ele�vas (sobretudo com conteúdo teórico).

1.1) Dos Formulários Discentes: A Professora Siane Guimarães informa que do item 1) “consulta ao
discentes”, após envio pelo NDE do “Formulário de consulta ao Discente”, ao chefe de Departamento, o
mesmo havia enviado às interessadas e aos interessados, assim como, colocado o link do referido
ques�onário na página do Departamento de Geografia/UNIR, no endereço
(h�ps://forms.gle/NdWSVAZcWzqBCYEq9).

1.2) Da Análise dos Formulários: a Professora Siane Guimarães apresenta um quadro resumo dos
formulários respondidos até a presente data, pelos e pelas discentes do curso de geografia.

Após análise e discussão das situações que se apresentaram nos formulários respondidos pelos e
pelas discentes, foram dados os seguintes encaminhamentos:

1. Solicitar a Chefia de Departamento de Geografia que encaminhe o nome da acadêmica Poliana de
Almeida Veiga, matrícula 201211430 para DIRCA, para que sejam tomadas as providências cabíveis
para sua colação de grau;

2. Fica inviabilizada a realização de a�vidades de ensino remotas emergenciais para as acadêmicas e
os acadêmicos que não possuem conexão e infraestrutura para a realização destas com a
regularidade semanal e em tempo real, como definidos por esta comissão;

3. As situações das acadêmicas e dos acadêmicos com condições de término ou em fase final de
conclusão, serão resolvidas individualmente, de acordo com a análise do histórico de cada
discente.

1.3) Dos Estágios Obrigatórios: É apresentado aos membros do NDE as Resoluções, Instruções
Norma�vas, Portarias, e Parecer CNE/CP Nº: 11/2020, que dispõe sobre o ensino remoto, e
consequentemente, sobre as alterna�vas para as a�vidades de prá�cas laboratoriais e estágios, sendo
estas descritas, abaixo, de forma  resumida:

RESOLUÇÃO Nº 253, DE 08 DE SETEMBRO DE 2020 - Regulamenta as a�vidades de ensino nos cursos de
graduação da universidade, no contexto de enfrentamento à pandemia de Covid-19, mediante adoção do
ensino remoto emergencial.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020 - Instrui a execução do período excepcional
para atendimento da Resolução nº 254/CONSEA, de 09 de setembro de 2020, quanto à realização de

https://forms.gle/NdWSVAZcWzqBCYEq9
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A�vidade Remota Emergencial (ARE)/Ensino Remoto Emergencial (ERE).

Parágrafo único. A data de término de semestre está sujeita a modificações em caso de alteração nas
autorizações advindas do Ministério da Educação (MEC).

Art. 2º Caberá às chefias de Departamento inserir e realizar os devidos ajustes nos Plano das Disciplinas
que terão con�nuidade ou cancelamento, garan�ndo a manifestação dos estudantes que permanecerão
matriculados, por meio do sistema SIGAA.

PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020 - Dispõe sobre a subs�tuição das aulas presenciais por aulas
em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as
Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio
de 2020.

Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a subs�tuição das disciplinas presenciais, em cursos
regularmente autorizados, por a�vidades le�vas que u�lizem recursos educacionais digitais, tecnologias
de informação e comunicação ou outros meios convencionais, por ins�tuição de educação superior
integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro
de 2017.

§ 1º O período de autorização de que trata o caput se estende até 31 de dezembro de 2020.

§ 3º No que se refere às prá�cas profissionais de estágios ou às prá�cas que exijam laboratórios
especializados, a aplicação da subs�tuição de que trata o caput deve obedecer às Diretrizes Nacionais
Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a subs�tuição
daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

PARECER CNE/CP Nº: 11/2020 - Quanto às a�vidades prá�cas, estágios ou extensão, estão vivamente
relacionadas ao aprendizado e muitas vezes localizadas nos períodos finais dos cursos. Se o conjunto do
aprendizado do curso não permite aulas ou a�vidades presenciais, seria de se esperar que, aos
estudantes em fase de estágio, ou de prá�cas didá�cas, fosse proporcionada, nesse período excepcional
da pandemia, uma forma adequada de cumpri-lo.

Produz, assim, sen�do que estágios vinculados às prá�cas na escola, em sala de aula, possam ser
realizados de forma igualmente virtual ou não presencial, seja a distância, seja por aulas gravadas etc.

A subs�tuição da realização das a�vidades prá�cas dos estágios de forma presencial para não presencial,
com o uso de meios e tecnologias digitais de informação e comunicação, podem estar associadas,
inclusive, às a�vidades de extensão e pesquisa das ins�tuições e dos cursos superiores.

Essas considerações conduzem as seguintes recomendações à educação superior, con�das no Parecer
CNE/CP nº 5/2020, que dizem respeito às a�vidades remotas, não presenciais ou a distância, referentes
às disciplinas ou a�vidades prá�cas e laboratoriais: [...]

· adotar a subs�tuição de disciplinas presenciais por aulas não presenciais;

· adotar a subs�tuição de a�vidades presenciais relacionadas à avaliação, processo sele�vo, TCC e aulas
de laboratório, por a�vidades não presenciais, considerando o modelo de mediação de tecnologias
digitais de informação e comunicação adequado à infraestrutura e interação necessárias;

· regulamentar as a�vidades complementares, de extensão e o TCC;

· organizar o funcionamento de seus laboratórios e a�vidades preponderantemente prá�cas em
conformidade com a realidade local;

· adotar a�vidades não presenciais de prá�cas e estágios, especialmente aos cursos de licenciatura e
formação de professores, extensíveis aos cursos de ciências sociais aplicadas e, onde couber, de outras
áreas, informando e enviando à SERES ou de órgão de regulação do sistema de ensino ao qual a IES está
vinculada, os cursos, disciplinas, etapas, metodologias adotadas, recursos de infraestrutura tecnológica
disponíveis às interações prá�cas ou laboratoriais a distância;

· adotar a oferta na modalidade a distância ou não presencial, às disciplinas teórico-cogni�vas dos cursos
da área de saúde, independente do período em que são ofertadas;
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· supervisionar estágios e prá�cas profissionais na exata medida das possibilidades de ferramentas
disponíveis;

· definir a realização das avaliações de forma remota;

· adotar regime domiciliar para alunos que testarem posi�vo ou que sejam do grupo de risco;

· organizar processo de capacitação de docentes para o aprendizado a distância ou não presencial;

· implementar teletrabalho para professores e colaboradores;

· proceder o atendimento ao público dentro das normas de segurança editadas pelas autoridades
públicas e com espeque em referências internacionais;

· divulgar a estrutura de seus processos sele�vos de forma remota totalmente digital;

· reorganização dos ambientes virtuais de aprendizagem e outras tecnologias disponíveis nas IES para
atendimento do disposto nos currículos de cada curso;

· realização de a�vidades on-line síncronas de acordo com a disponibilidade tecnológica;

· oferta de a�vidades on-line assíncronas de acordo com a disponibilidade tecnológica;

· realização de testes on-line ou por meio de material impresso entregues ao final do período de
suspensão das aulas; e

· u�lização de mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, Facebook, Instagram etc.) para es�mular e
orientar os estudos e projetos.

· Iden�ficar espaços de trabalho, de oferta de estágio ou de a�vidades prá�cas, que integrem, na
organização de suas a�vidades, prá�cas a distância, relacionadas, por exemplo, a prestação de serviços,
desenvolvimento de projetos técnicos, atendimento aos clientes, entrega de projetos, pe�ções, pareceres
ou demais produtos ofertados de formas remota;

Considerando os documentos legais anteriores e acrescentando as Diretrizes Curriculares Nacionais para
os cursos superiores de Licenciatura, a Resolução nº 02/2015 e a nº 02/2019 do Conselho Nacional de
Educação, nos quesitos rela�vos à obrigatoriedade e às especificidades dos estágios supervisionados nos
cursos de graduação para a formação de professores e de professoras, o NDE resolve considerar as
seguintes questões:

- A experiência do Ensino Remoto Emergencial (ERE) não deverá se cons�tuir e ser indicada como a
totalidade das experiências da prá�ca de ensino realizadas nas escolas da rede pública estadual de
Rondônia, pois o contexto da pandemia se configura como um período de exceção e não de regra em
relação a atuação das e dos profissionais do magistério;

- A prá�ca de ensino I é a primeira experiência de contato das licenciandas e dos licenciandos em
Geografia com os espaços escolares e, portanto, não deverá ser realizada exclusivamente de modo
remoto, porquanto, as condições de atuação são completamente dis�ntas e excepcionais em relação à
ro�na da profissão;

- O processo de estágio e de supervisão das componentes de prá�ca de ensino deste Departamento
Acadêmico se caracterizam por uma complexidade de prá�cas ins�tucionais, teórico-cien�ficas, didá�co-
pedagógicas, de habilidades cogni�vas e procedimentais na relação entre universidade e escolas que,
neste momento excepcional, se apresentam inviáveis de serem conduzidas, exclusivamente, de modo
remoto;

- Em consulta com as direções das escolas estaduais parceiras, nos foi informado que a Secretaria
Estadual de Educação de Rondônia está sendo provocada no sen�do de regulamentar a prá�ca dos
estágios supervisionados de modo remoto, entretanto, até o momento não há qualquer pronunciamento
a esse respeito;

- Ademais, os acessos às salas de aulas virtuais são realizados, exclusivamente, por servidores e
servidoras e por discentes habilitados por intermédio do e-mail ins�tucional, o que, segundo as direções,
impossibilitaria qualquer indivíduo de fora da ins�tuição obter acesso à dinâmica do espaço escolar,
reduzido neste momento de exceção, às salas virtuais;
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- Conversamos, inclusive, com as professoras das escolas campo, que há meses nos relatam as enormes
dificuldades em atuar profissionalmente de modo remoto, sobretudo, em relação as alterações
frequentes nas ro�nas dos procedimentos didá�co-pedagógicos em função das reorientações da
Secretaria de Educação – porquanto, estamos todos em aprendizado simultâneo a própria prá�ca
docente em tempos e em espaços de pandemia – e, destarte, do aumento considerável de carga horária
e de protocolos ins�tucionais a serem cumpridos, variáveis as quais impedem a realização da supervisão
das estagiárias e dos estagiários em decorrência da sobrecarga de trabalho;

- Importante, inclusive, destacar que as licenciandas e os licenciandos são profissionais do magistério em
processo inicial e incompleto de formação acadêmico-profissional e, portanto, aprendizes. Estão
proibidos de assumir turma e são obrigados a cumprir com as a�vidades de observação, de par�cipação
e de regência, esta úl�ma com a menor carga horária dentre elas e, exclusivamente realizada, com a
supervisão da professora coordenadora de estágio e da professora regente da escola campo;

- Portanto, nos é apresentado algumas questões extremamente per�nentes e que serão consideradas no
sen�do da não realização da oferta remota destas componentes curriculares, como são, a preocupação
com a segurança virtual de discentes crianças e adolescentes, em sua maioria, menores de idade, assim
como, a própria insegurança jurídica quanto a realização dos procedimentos de estágio supervisionado
de modo exclusivamente remoto.

Após as análises realizadas nas legislações per�nentes e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de Licenciatura para a formação de professoras e de professores, o NDE deliberou pelas seguintes
propostas para os estágios supervisionados da Licenciatura:

1. Par�cipação das e dos discentes de Prá�ca de Ensino II em disciplinas que tenham compa�bilidade
de ementa, que obrigatoriamente, possuam acesso à rede e aos equipamentos necessários ao
acompanhamento das a�vidades remotas em tempo real com regularidade semanal e posteriormente,
 solicitem aproveitamento de disciplina;

2. Par�cipação nos Eventos e nos Projetos de Extensão ins�tucionalizados e executados
pelo Departamento Acadêmico de Geografia, com proximidade temá�ca com a questão da Geografia e
Ensino, conforme faculta PARECER CNE/CP Nº: 11/2020, e realizem aproveitamento ao final do semestre;

3. Par�cipação como membros em Projetos de Pesquisa ins�tucionalizados por este Departamento
Acadêmico, de acordo com o proposto pelo PARECER CNE/CP Nº: 11/2020, e também, solicitem
aproveitamento.

1.4) Das Defesas de TCC: as bancas de Trabalho de Conclusão de Curso seguirão o que determina o
Regulamento do Curso aprovado na Reunião do dia 26/08/2020 no Núcleo Docente Estruturante,
conforme descrito abaixo:

1. A formação da banca deverá ser encaminhada ao Coordenador de TCC, para o Email
nde.dgeo@unir.br, com antecedência de 20 dias para aprovação e encaminhamentos necessários;

2. As bancas examinadoras devem ser públicas e, desse modo, cabe ao Coordenador de TCC comunicar à
Coordenação do Curso as datas e horários das bancas de avaliação para posterior divulgação;

3. A banca examinadora deve ser composta de três membros, sendo o/a presidente o/a professor/a
orientador/a, um/uma professor/a membro do NDE, de acordo com a proximidade do tema e mais um
docente que pode ser convidado externo. Os professores devem ter formação em Geografia ou área afim
e afinidade temá�ca com a pesquisa, que avaliará a compa�bilidade do produto final com a formação do
estudante na ciência geográfica;

4. Não é permi�da a par�cipação de membros na banca examinadora de TCC que possuam parentesco
até terceiro grau ou vínculo conjugal/afe�vo com o graduando;

5. A par�cipação do examinador, neste período, será por via on line por meio de teleconferência ou
tecnologias de comunicação equivalentes, em casos excepcionais previsto na Lei;

6. A defesa pública do TCC deverá ocorrer até 30 de novembro do ano vigente;

7. A contar da data de aprovação do trabalho pela banca examinadora o/a graduando/a terá o prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos para entregar a versão final corrigida e digital a qual, após

mailto:nde.dgeo@unir.br
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homologação por escrito do orientador(a), deverá ser encaminhada à Coordenação do TCC.

1.5) Das Disciplinas: Por intermédio das avaliações dos históricos das e dos discentes concluintes e/ou
em fase de conclusão foram elencadas as seguintes disciplinas: Fundamentos e Prá�ca do Ensino da
Geografia (com equivalência temá�ca em relação à componente de Prá�ca de Ensino II e abrangência
de 40% em relação à sua carga horária total), Trabalho de Conclusão de Curso, Organização Sócio
Espacial, no mínimo 03 (três) Ele�vas (a serem escolhidas pelos professores e professoras conforme
disponibilidade), Matemá�ca, Calculo I e Estágio Laboratório da grade do bacharelado. Salientando, que
o NDE encaminhará as demandas, contudo, o oferecimento das mesmas dependerá da disponibilidade
docente para ministrá-las, uma vez que, algumas disciplinas dependem de outros departamentos.

1.6) Do calendário:  Segundo anexo da Instrução Norma�va Nº 2 – Instrui a execução do período
excepcional para atendimento da Resolução nº 254/CONSEA, de 09 de setembro de 2020, quanto à
realização de A�vidade Remota Emergencial (ARE)/Ensino Remoto Emergencial (ERE), o período le�vo
será de 13.10.2020 a 31.12.2020.

Outros: 1) A Professora Ca�a Eliza Zuffo sugere que seja realizada uma consulta aos alunos que estavam
cursando a disciplina de Estágio Laboratório, modalidade bacharelado, para verificar viabilidade de dar
con�nuidade. Aprovado. 2) A Professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães apresenta Processo
999551421.000030/2019-89, que trata da reformulação do PPC do Curso de Bacharelado. Informa que
Resolução nº 255, de 09 de setembro de 2020 revoga a Resolução 342/2014/CONSEA. O NDE, como
encaminhamento, decide solicitar ao Departamento para tornar público na página do Departamento de
Geografia a nova resolução do curso. 3) A Professora Maria das Graças Nascimento Silva informa que foi
publicado o edital de seleção de Mestrado e Doutorado da Pós Graduação em Geografia, e convida a
todos os professores/as a incen�varem seus alunos a par�ciparem da seleção. 4) A Professora Ca�a Eliza
Zuffo registra que não será possível ofertar a disciplina opta�va Gestão de Recursos hídricos como
a�vidade de ensino remota emergencial em 2020, devido ao acompanhamento de sérios problemas de
saúde dos seus genitores. 5) A Professora Ca�a Eliza Zuffo registra que não foi possível se manifestar em
relação às votações, por problemas de conexão da internet. 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 CATIA ELIZA ZUFFO, Docente, em 25/09/2020, às 13:24,
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 ELIOMAR PEREIRA DA SILVA FILHO, Docente, em
25/09/2020, às 14:01, 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 28/09/2020, às 09:42, 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 SIANE CRISTHINA PEDROSO GUIMARAES SILVA, Docente,
em 28/09/2020, às 10:28, 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
28/09/2020, às 19:33, 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 0501558 e
o código CRC 190E0EBF.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Referência: Processo nº 23118.000051/2020-71 SEI nº 0501558


