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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARTES - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Ata de reunião do dia 13 de setembro do ano de 2021, às 14 horas, do NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE realizada no Google Meet na presença dos professores Alexandre Falcão, José Maria
Lopes Júnior, Jussara Trindade Moreira, Luciano Flávio de Oliveira e Luiz Daniel Lerro (Presidente). A
reunião deu início às 14h, com os informes: 1. Pensamento Giratório 2021: 02/10, 10h – espetáculo:
“IKUANI” (AC) Cia. Garatuja de Artes Cênicas, mediação prof. Júnior Lopes; 04/10, 10h – espetáculo:
“DOIS MUNDOS” (DF) Cia. Lumiato teatro de formas animadas, mediação prof. Luciano Flávio; 06/10, 10h
– espetáculo: “ÍCARO” (RS) LM Produções, mediação prof. Luiz Lerro; 07/10, 10h – espetáculo:
“KINTSUGI, 100 MEMÓRIA (SP), Lume Teatro, mediação prof. Alexandre Falcão; 13/10, 10h – espetáculo:
“BOQUINHA ... E ASSIM SURGIU O MUNDO (RJ), Cole�vo Preto, mediação profa. Jussara Trindade; 14/10,
10h – espetáculo: “ENQUANTO A CHUVA CAI (PR)”, mediação Prof. Luiz Lerro. Portanto, importante que
os docentes autorizem a par�cipação dos/das discentes nos eventos que estão programados para
outubro/2021. 2. Evento “Paulo Freire 100 anos”.  O professor Alexandre Falcão solicita informações aos
docentes sobre a�vidades do curso de Licenciatura em Teatro que possam ser u�lizadas na programação
do evento a ser realizado na úl�ma semana do mês de novembro/2021. 3. Readaptação funcional do
Prof. Luciano Flávio de Oliveira, com redução de carga horária. O professor Luciano discorre sobre a
solicitação quanto a readequação de carga horária funcional para 20h semanais com recomendação de
ministrar apenas uma (01) disciplina, e apresentou "Laudo Médico Pericial" em que consta o seguinte
parecer da junta médica: "o servidor está portador de deficiência �sica funcional temporária por
patologia crônico degenera�va grave". 4. Subs�tuição de coordenação do programa de extensão
“Dartes [em]Cena: Teatro, Polí�ca & Sociedade”, o professor Luiz Lerro se disponibilizou assumir a
coordenação do programa e orientar os bolsistas do programa PIBEC. 5. Resolução CNE/CP N° 2, de 05
de agosto de 2021, que ins�tui “Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação de medidas no
retorno à presencialidade das a�vidades de ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário
escolar.” O Presidente apresenta a citada resolução, dando ênfase aos seguintes destaques: 1) ar�go 1º
que dispõe sobre o “o retorno à presencialidade, das a�vidades de ensino e aprendizagem [...]” “[...]
devendo observar os seguintes aspectos [...]” inciso III “o bem-estar �sico, mental e social dos
profissionais da educação; 2) ar�go 7º, em caráter excepcional, mantendo a persistência do contágio, as
ins�tuições de ensino superior “ficam dispensadas da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias
de efe�vo trabalho acadêmico [...] desde que seja man�da a carga horária prevista na organização
curricular de cada curso e que não haja prejuízo aos conhecimentos e prá�cas essenciais para o exercício
da profissão.” 3) ar�go 8º, “podem ser desenvolvidas a�vidades pedagógicas não presenciais vinculadas
aos componentes curriculares de cada curso [...] por meio do uso de tecnologias da informação e
comunicação, para fins de integralização da respec�va carga horária”; parágrafo três: as ins�tuições “no
âmbito de sua autonomia e observados os pareceres [do CNE] poderão – adotar a subs�tuição de
disciplinas/componentes curriculares presenciais por a�vidades não presenciais; adotar a subs�tuição
de a�vidades presenciais relacionadas com a avaliação, processo sele�vo, Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) e aulas de laboratório, por a�vidades não presenciais, considerando o modelo de mediação
de tecnologias digitais de informação e comunicação adequado; adotar a�vidades não presenciais de
etapas de prá�cas e estágios, resguardando aquelas de imprescindível presencialidade; adotar, na
modalidade a distância ou não presencial, a oferta de disciplinas/componentes curriculares teórico-
cogni�vos dos cursos; definir a realização das avaliações na forma não presencial; implementar
teletrabalho para coordenadores, professores e colaboradores; reorganizar os ambientes virtuais de
aprendizagem e outras tecnologias disponíveis nas IES para atendimento do disposto nos currículos de
cada curso; realizar a�vidades on-line síncronas e assíncronas, de acordo com a disponibilidade
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tecnológica; realizar avaliações e outras a�vidades de reforço do aprendizado, on-line ou por meio de
material impresso entregue; u�lizar mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, Facebook, Instagram
etc.) para es�mular e orientar estudos e projetos; u�lizar mídias sociais, laboratórios e equipamentos
virtuais e tecnologias de interação para o desenvolvimento e oferta de etapas de a�vidades de estágios e
outras prá�cas acadêmicas vinculadas, inclusive, a extensão; parágrafo quatro: na possibilidade de
atendimento ao disposto no parágrafo [três], as IES deverão organizar novos projetos pedagógicos
curriculares, descrevendo e jus�ficando o conjunto de medidas adotadas, especialmente os referentes
às a�vidades prá�cas e etapas de estágio e outras a�vidades acadêmicas, sob a responsabilidade das
coordenações de cursos. Ato con�nuo, passou-se ao cumprimento da pauta: 1. Deliberação sobre oferta
de disciplinas referente ao ano acadêmico 2021-1. 1º período: DAA00271  História da Arte 1 (Júnior
Lopes) SIM aceita aluno especial, inclusão e mobilidade; DAA00282  Metodologia (Osvaldo de Oliveira);
DAA00283  História do Teatro e da Literatura A (Andressa Bap�sta) SIM aceita aluno especial, inclusão e
mobilidade; DAA00290 Expressão Corporal 1, o professor Luiz Daniel Lerro responsável por ministrar as
disciplinas de técnicas corporais apresenta Jus�fica�va para a não oferta das disciplinas prá�cas
“Expressão Corporal I e II, seja presencial e/ou ensino remoto emergencial: no semestre 2020-2 foi
ofertada a disciplina (DAA00290 – Expressão Corporal II) a par�r de demanda solicitada pelo chefe do
Departamento de Artes, tendo como referência o “Relatório de alunos pendentes de componente
curricular” do SIGAA. Neste documento constava 08 (oito) discentes, sendo que apenas 02 (dois)
efe�vamente se matricularam na modalidade de Ensino Remoto Emergencial. Também ofertei uma
turma de acompanhamento especial, (DAA00290 – Expressão Corporal II, modalidade TIND) com apenas
01 (um) discente matriculado que, desde o início do semestre le�vo não frequenta e tampouco realiza as
a�vidades assíncronas. Quanto a frequência desses discentes matriculados na modalidade remota
apenas 01 (um) aluno é assíduo. Em referência ao espaço �sico importante informar que esses/essas
discentes possuem um espaço privado limitado, seja em suas residências e/ou em espaços das empresas
em que trabalham (hospitais, lanchonetes, comércio etc.). Ou seja, para a realização de a�vidades
prá�cas da disciplina Expressão Corporal é necessário que o/a discente tenha um espaço mínimo para se
dedicar às experimentações com o seu corpo. Observei, portanto, a par�r da prá�ca em modalidade
remota, totalmente adaptada para o ensino remoto (buscando dar ênfase para o cuidado de si e às
técnicas do Yoga), a dificuldade do/da discente realizar as dinâmicas pedagógicas nesses espaços
reduzidos e compar�lhados. Outro fator de destaque está relacionado ao número reduzido de discentes,
impossibilitando a execução de tarefas técnicas e expressivas básicas. O ideal, portanto, é que as
disciplinas “Expressão Corporal I e II” sejam ofertadas na modalidade presencial. Todavia, enquanto
professor responsável por estas disciplinas não me sinto seguro quanto à infraestrutura da Universidade
Federal de Rondônia disponível no campus Porto Velho, sobretudo a “Sala dos Espelhos”, local do
Departamento de Educação Física onde são realizadas as a�vidades corporais. O ambiente desta sala
além de ser totalmente fechado, já possuía problemas, antes da pandemia, quanto a limpeza e
manutenção de tatames, imprescindíveis para as prá�cas, pois evitam lesões corporais devidos aos
impactos do corpo com o chão. Importante também explicitar que, as dinâmicas prá�cas de técnicas
corporais necessitam de contato corporal, inviabilizando normas e distanciamentos previstos nas
diretrizes federais, estaduais e municipais para o enfrentamento da pandemia. Nas jus�fica�vas deixei à
parte todos aqueles problemas que envolvem a gestão da Unir, como por exemplo: limpeza de espaços
compar�lhados, salas, banheiros, transporte público e venda de alimentos e congêneres no campus
Porto Velho. Destacadas as jus�fica�vas, informo que, nesse momento, não ofertarei as disciplinas
“Expressão Corporal I e II” na modalidade presencial e/ou remota. Todavia, esta é a minha decisão, a
par�r das considerações elencadas, o que não impossibilita que estas disciplinas possam ser ofertadas,
seja em modo remoto e/ou presencial, por outro/a docente do Departamento de Artes; DAA00275 
 Laboratório de Improvisação 1 (Luciano Oliveira e Jussara Trindade) SIM aceita aluno especial, inclusão e
mobilidade; 2º período: DAV00282 História da Arte 2 (André Riga�); 3º período: DAA00441  Teoria e
prá�ca da Arte-educação (Luiz Lerro) SIM aceita aluno especial, inclusão, mobilidade e quebra de pré-
requisito; DAA00293  Antropologia (Ari Miguel e Arneide Bandeira); a disciplina Laboratório de
Interpretação Cênica 2 não será ofertada, pois não existe número mínimo de discentes para compor a
turma; DAA00294  História do Teatro e da Literatura C (Junior Lopes) SIM aceita aluno especial, inclusão,
mobilidade e quebra de pré-requisito; 5º período: DAA00281 Didá�ca (Nilson Santos); DAA00304 
Performance (Luiz Lerro) SIM aceita aluno especial, inclusão e mobilidade, para alunos a par�r do 5º
período; DAA00296 Processo de Ensino em Teatro 1 (Alexandre Falcão) SIM aceita aluno especial,
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inclusão, mobilidade e quebra de pré-requisito; Estágio Supervisionado 1 (100H) (Junior Lopes);
Opta�va: DAV00333 História da Arte Brasileira (André Riga�); Opta�va: DAV00548 Sociologia
(Humberto Alves Silva); 6º período: DAA00299 Pesquisa em Teatro (Jussara Trindade) SIM aceita aluno
especial, inclusão, mobilidade e quebra de pré-requisito; 7º período: DAA00303 Processos de Ensino em
Teatro 3 (Jussara Trindade) SIM aceita aluno especial, inclusão, mobilidade e quebra de pré-requisito;
Estágio Supervisionado 3 (Júnior Lopes) SIM aceita aluno especial, inclusão, mobilidade e quebra de pré-
requisito; Trabalho de Conclusão de Curso 1; Opta�va: DAV00333 História da Arte Brasileira (André
Riga�); Opta�va: DAV00548 Sociologia (Humberto Alves Silva); 8º período: DAA00312  Processos de
Ensino em Teatro 4 (Alexandre Falcão). Também será ofertada a disciplina DAA00456 Tóp. Esp. em Teatro
T: Culturas Populares Amazônicas (60h) em período especial de férias (Júnior Lopes), no período de
25/10 a 13/11/2021, SIM aceita aluno especial, inclusão, mobilidade e quebra de pré-requisito. Nada
mais havendo a tratar, eu Luiz Daniel Lerro, Presidente do NDE, dei por encerrada a reunião às 15 horas e
quarenta e nove minutos, da qual, para constar, a lavrei e vai assinada pelos membros presentes desse
Núcleo Docente Estruturante.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO FLAVIO DE OLIVEIRA, Docente, em 13/09/2021,
às 16:50, 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 13/09/2021,
às 16:50, 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 13/09/2021, às 16:50,
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 13/09/2021, 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.

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 0757245 e
o código CRC 7592F591.
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