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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARTES - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Ata da reunião do dia seis de maio de 2021, do NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE realizada no
google meeting na presença dos professores Alexandre Falcão, José Maria Lopes Júnior, Jussara Trindade
Moreira, Luiz Daniel Lerro (Presidente). O professor Luciano Flávio de Oliveira está gozando férias.  A
reunião deu início às 14 horas, com o informe sobre visita técnica ao Teatro Escola, “vistoria” técnica
agendada pela diretora do Núcleo de Ciências Humanas. Na reunião estiveram presentes:  a diretora do NCH
profa. Walterlina Brasil, o presidente desse NDE prof. Luiz Daniel Lerro e o Diretor de Extensão e Cultura
técnico Elcias Villar de Carvalho. A reunião teve como objetivo ver os espaços físicos da obra inacabada do
Teatro Escola e informar para o Diretor de extensão e cultura a demanda do Curso de Licenciatura em
Música, isto é a reserva de três salas estúdios para aulas de piano e contrabaixo. Quanto a situação técnica
em si, esse presidente informa que não havia, nessa visita, nenhum técnico de projetos e ou engenharia que
acompanhasse e pudesse sanar dúvidas sobre o encaminhamento da obra; quanto a estrutura, a entrada
principal do teatro virou um depósito de patrimônios da Unir, totalmente abandonados, em uma sujeira
descomunal. Destaca também a fragilidade das portas de vidro de ingresso do teatro, de fácil arrombamento.
Quanto ao anexo do teatro em si: a sala grande “multiuso” com pavimento de madeira está com metade de
seu teto, de gesso, comprometido. O chão de madeira também está em situação dramática. Foi encontrado
nas futuras salas do Curso de Música, duas carcaças de gatos que morreram dentro do espaço: o mau cheiro
no prédio, insuportável. Foi solicitado, por esse Presidente de NDE que fosse efetuada limpeza e manutenção
do prédio, devido ao alto grau de danos aos bens patrimoniais público. Também foi solicitado que se
averiguasse porque aqueles bens patrimoniais ainda estariam ali, no ingresso do teatro. Ato contínuo, passou-
se ao cumprimento da pauta: 1. Manifestação à PROGRAD quanto à proposta de alteração do art. 7 da
Resolução/CONSEA n. 95, de 18 de julho de 2019: O artigo 7º da citada Resolução prevê que: “O
estabelecimento da carga horária do Curso deverá seguir ao fixado pelo Ministério da Educação. Parágrafo
único: Os currículos dos cursos regulamentados em lei não podem exceder a carga horária legal mínima em
mais de 10%”.O NDE do curso de licenciatura em Teatro entende que cursos diferentes podem ter
necessidade de expandir seus currículos para além dos 10% a mais, com relação ao mínimo exigido pelo
MEC, atualmente estipulados pelo parágrafo único do Art. 7o da resolução em questão. 2. Encaminhamento
de resposta ao Fórum das Licenciaturas da UNIR/PROGRAD: foi solicitado para cada departamento,
sob a coordenação de seu Núcleo Docente Estruturante, analisar a Resolução 02/2019, de 20 de dezembro de
2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a
Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação
Básica. Em seguida, após análise da Resolução, que o NDE respondesse quatro pontos, a saber: 1) Avaliação
de Conjuntura: qual o comportamento político assumido por outras IFES em relação ao que rege a
Resolução. Nesse sentido, foi solicitado aos membros desse NDE de Teatro que buscassem obter
informações em outras IFES. Assim sendo, foi consultado o chefe do Departamento de Artes Cênicas da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) prof. Ricardo Carvalho de Figueiredo que, nos informou que
a PROGRAD da UFMG determinou que o departamento cumpra o que rege a Resolução, executando
reforma no PPC do Curso de Licenciatura em Teatro até 23 de dezembro de 2021. Outras IFES consultadas
(UFAL; UFBA e URCA) não apresentaram ainda posicionamento claro quanto a essa questão. 2) Impacto
político-pedagógico da nova regulamentação no Projeto Pedagógico Curricular do Curso de Licenciatura em
Teatro da UNIR. De acordo com o PPC do curso de Licenciatura em Teatro, a distribuição da carga horária
foi estabelecida de acordo com a Resolução CNE/CP 2/2002, que estabelece o mínimo de duas mil e
oitocentas (2800) horas. Verifica-se, portanto, que existe a necessidade de reorganizar a carga horária do
curso de Licenciatura em Teatro, grupos I, II e III de acordo com a nova Resolução. Ressalta-se, no
entanto, que a redistribuição da carga horária, conforme previsto na citada Resolução, de forma que o
primeiro ano do curso seja majoritariamente dedicado à carga horária do grupo I, relacionado aos temas
educativos mais amplos, talvez possa gerar problemas de aprendizagem, uma vez que a maior parte do corpo
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discente chega na universidade sem experiência nas linguagens artísticas e apenas no segundo ano poderá se
dedicar ao aprofundamento nas linguagens; 3) Jurídico-política; esse NDE destaca a dificuldade de atender a
resolução no que tange a reformulação do PPC para o ano de 2021; uma vez que o Curso de Licenciatura em
Teatro não tem corpo docente completo e também devido a situação sanitária em que nos encontramos; 4)
Operacional-administrativa, quanto a este tópico esse NDE destaca que é necessário mais tempo para cotejar
os documentos normativos específicos do Curso de Licenciatura em Teatro e da legislação
reguladora;  3. Deliberação acerca Processo de Renovação do Curso de Licenciatura em Teatro: será
inserido o formulário para renovação de reconhecimento do curso na plataforma e-Mec pela PROGRAD;
bem como foram definidas as atividades que devem ser realizadas para finalizar o processo: atualizar dados
da coordenação e NDE; atualizar lista de docentes; atualizar produção dos docentes; alimentar a plataforma
com dados faltantes de docentes do Curso de Licenciatura em Teatro; revisar a parte de estágio; atualizar
dados sobre a infraestrutura e revisar todas as citações ao NDE. 4. Encaminhamento sobre recomendação
da Chefia do Departamento de Libras, quanto à oferta da disciplina para discentes com limitações
visuais. O prof. Alexandre Falcão informa que conversou com a profa. Geralda Iris de Oliveira, chefe do
DLibras, acerca da possibilidade ou não da discente Mayara Aparecida CamargoVasconcelos cursar a
disciplina Libras, que será ofertada no semestre 2020.2. A profa. Iris explicou que Libras é uma língua
espaço-visual e que depende da visão e/ou do tato para ser ensinada. Assim, não seria possível ensinar
Libras, na modalidade remota, para a discente Mayara. A recomendação da chefia do DLibras é aguardar o
retorno presencial para que a discente possa fazer a disciplina. No presencial, seria possível pedir
acompanhamento especial, de forma que ela possa aprender a Língua Brasileira de Sinais, por meio do tato.
Nada mais havendo a tratar, eu Luiz Daniel Lerro, Presidente do NDE, dei por encerrada a reunião às
16 horas, da qual, para constar, a lavrei e vai assinada pelos membros presentes desse Núcleo Docente
Estruturante.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE FALCAO DE ARAUJO, Chefe de
Departamento, em 06/05/2021, às 16:53, 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 JOSE MARIA LOPES JUNIOR, Docente, em 06/05/2021, às
16:53, 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 LUIZ DANIEL LERRO, Docente, em 06/05/2021, às 16:53,
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 JUSSARA TRINDADE MOREIRA, Docente, em 06/05/2021,
às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
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