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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DARQ-PVH

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE)

 

Aos treze dias do mês de março de 2020, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se na sala do
Departamento de Arqueologia (DARQ), no Campus José Ribeiro Filho da Fundação Universidade
Federal de Rondônia (UNIR), os membros do Núcleo Docente Estruturante. Docentes: Silvana Zuse,
Juliana Rossato San , Elisangela Regina de Oliveira e Eduardo Bespalez. Ausente: Carlos Augusto
Zimpel Neto. A presidente do NDE, professora Juliana San , declarou abertos os trabalhos com os
assuntos da Pauta: 1) Discussão do Instrumento de Avaliação de cursos de graduação; em relação
ao tema, o NDE está com Reunião marcada com a Prograd para dia 17 de março deste mês a fim de
discu r sobre os temas: Diagnós co da Avaliação in loco anterior do curso; PPC; Instrumento de
Avaliação de cursos de graduação; Metas do PDI para os cursos de Graduação; Protocolo de
Recebimento de Visita. Os membros decidiram que farão a leitura do Instrumento de Avaliação
anteriormente e individualmente para trocar experiências e dúvidas com a Prograd. 2) Resposta para
a Prograd (Coordenadoria Permanente de Processo Sele vo Discente) sobre ques onamento de
Demanda por vagas para o curso apresentar concorrência menor que dois candidatos por vaga
entre 2018 e 2020; após discussão sobre o tema chegou-se aos seguintes pontos: Este Departamento
desconhece a ferramenta u lizada pela Universidade Federal de Rondônia para obtenção de “síntese
dos possíveis fenômenos relacionados às causas dos resultados ob dos, referente aos dados dos
cursos de graduação que apresentaram concorrência menor que dois candidatos por vaga”. Dito isto,
supõe-se algumas causas fenomenológicas para tais resultados: O curso oferece um elevado número
de vagas (50 ao ano) em relação à demanda da região; A UNIR não está inserida no SISU, e isso é
prejudicial, no sen do de que candidatos de outros estados pudessem pleitear vagas na Universidade.
Atualmente todos os alunos da Arqueologia são de Rondônia, principalmente da região de Porto Velho,
sendo a UNIR uma Ins tuição Federal e única no estado; A Universidade Federal de Rondônia e suas
Pró-Reitorias não tem uma polí ca de divulgação dos cursos ofertados pela Universidade Federal de
Rondônia em nível estadual, tampouco à nível nacional. O Curso de Arqueologia é um Curso
rela vamente novo no Brasil e as pessoas desconhecem seus campos de atuação e especificidades
para que possa ser eleito. Sabe-se de pessoas que residem em Porto Velho (cidade), que sequer
sabem que esta Universidade é Pública (gratuita); Os discentes ingressantes no Curso de Bacharelado
em Arqueologia, em sua grande maioria, não possuem situação financeira que os permite permanecer
sem assistência estudan l, seja ela com auxílios ou com bolsas de pesquisa e extensão. Assim,
percebe-se que há um problema social que não está sendo levado em consideração, já que não temos
Restaurante Universitário, nem Casa de Estudante, e o Transporte sequer é uma polí ca de gestão
nesta Universidade. 3) Curricularização da Extensão; A professora Juliana explanou as discussões
ocorridas na reunião do NCH e explicou que a Diretora do NCH irá solicitar junto a Procea uma
a vidade conjunta para sanar dúvidas, onde todos os docentes serão convocados, assim sendo, este
NDE irá aguardar, sabendo que a consulta será somente até 15 de maio deste ano. 4) Estratégias
sobre avaliação Interna do Curso; decidiu-se realizar esta a vidade após a reunião com a Prograd. 5)
Novas estratégias para atualizar PPC; a Professora Juliana salientou a necessidade de retomar a

Ata de Reunião NDE-DARQ-PVH 0385450         SEI 999119624a.000002/2020-28 / pg. 2



discussão sobre a atualização do PPC, tendo em vista que ainda faltam: Reelaborar o regimento da
Reserva (elaborar Normas Gerais de uso dos Acervos Arqueológicos do Departamento de Arqueologia);
desenvolver uma Polí ca de endosso ins tucional; verificação das Disciplinas Complementares e
obrigatórias, ementas das disciplinas em geral e períodos de oferta destas; verificar junto a outras
Universidades a questão sobre o número de vagas para ingresso. Nada mais havendo a tratar, eu,
Juliana Rossato San , chefe do Departamento de Arqueologia e presidente do NDE, lavro a presente
Ata que foi lida, aprovada, e assinada por mim e pelos outros membros em lista de presença em
anexo.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA ROSSATO SANTI, Docente, em 25/03/2020,
às 18:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
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