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LISTA DE PRESENÇA

3ª Sessão ordinária da NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DARQ-PVH, em 15/04/2020, às 14 horas.

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por JULIANA ROSSATO SANTI, Presidente, em
15/04/2020, às 14:53, 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 CARLOS AUGUSTO ZIMPEL NETO, Docente, em
15/04/2020, às 15:05, 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 SILVANA ZUSE, Presidente, em 15/04/2020, às 16:59,
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 EDUARDO BESPALEZ, Docente, em 15/04/2020, às
17:34, 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
0407215 e o código CRC E6D128E1.

Referência: Proces s o nº 999119624a.000002/2020-28
www.unir.br
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DARQ-PVH

ATA DE REUNIÃO

Aos quinze dias do mês de abril de 2020, às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-se em sala
virtual, os membros do Núcleo Docente Estruturante, do Departamento de Arqueologia
(DARQ), Campus José Ribeiro Filho da Fundação Universidade Federal de Rondônia
(UNIR). Docentes: Silvana Zuse, Juliana Rossato San , Carlos Augusto Zimpel Neto e Eduardo
Bespalez. Ausente: Elisangela Regina de Oliveira (férias). 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 estava com Reunião marcada com a
Prograd para dia 17 de março 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, porém, devido a Ata de reunião do Grupo de
Trabalho sobre o Coronavírus (COVID-19), que cancelou as a vidades presenciais, a reunião de
trabalho foi adiada, até segunda ordem. Nesse sen do, a Presidente do NDE DARQ, solicitou a
Técnica Administra va Aneilda Nascimento dos Santos e a Técnica de Laboratório Glenda Maria
Bastos Félix, que atuassem juntas formando o Grupo de Trabalho Estudos do Instrumento de Avaliação
de Cursos do MEC, com o seguinte cronograma de estudos DIMENSÃO 1 – Organização Didá co-
Pedagógica estudos de 31 março a 01 de abril - Reunião do GT dia 02 de abril. DIMENSÃO 2 – Corpo
Docente e Tutorial estudos de 06 a 07 de abril - Reunião do GT dia 08 de abril. DIMENSÃO 3 –
Infraestrutura estudos de 09 a 10 de abril- Reunião do GT dia 14 de abril. O GT proporcionou a
elaboração do Relatório de análise do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação INEP/MEC,
demonstrando os indicadores de cada dimensão, quais os requisitos para obtenção de Nota 5, a
resposta enviada pelo DARQ a POROGRAD no dia 03 de janeiro de 2020 e as Sugestões do GT, que foi
encaminhado aos membros do NDE no dia 14 de abril a fim de discu r na reunião do dia 15 de abril de
2020. Os membros do NDE, realizaram a leitura do Relatório e a inserção de sugestões no texto e na
sequência será transformado em um documento único, e encaminhado à Direção do NCH e a Prograd.
Os membros avaliaram como estratégias urgentes: a) Propor novos instrumentos de avaliação
(formato) para os docentes (não há mais sistema na UNIR), para os discentes egressos e para os
discentes a vos do Curso. b) Verificação do visual do e conteúdo da página oficial do Departamento
de Arqueologia (arqueologia.unir.br), bem como elaboração de propostas de melhorias. c) Inserção dos
espaços novos da Reserva Técnica no documento. Realizaram uma breve discussão sobre: atualização
do PPC, verificação das bibliografias que estão no PPC e as que estão sendo usadas em sala de aula,
realização de inserções e re radas de disciplinas opta vas do ementário. Foi aventada ainda, a
possibilidade de solicitar a abertura de edital para professor subs tuto, assim que a pandemia
abrandar. Os professores membros salientaram a realização de discussões pedagógicas como um
ponto que o NDE terá que aprimorar e propor com maior profundidade daqui em diante. Os membros
decidiram que trarão como ponto de pauta na próxima reunião os itens denominados de estratégias
urgentes. 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.
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Documento assinado eletronicamente por JULIANA ROSSATO SANTI, Presidente, em
17/04/2020, às 16:58, 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
0407216 e o código CRC 74EEB056.

Referência: Proces s o nº 999119624a.000002/2020-28 SEI nº 0407216
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