
16/09/2021 17:41 SEI/UNIR - 0672481 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=780366&infra_sistema=1… 1/2

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARTES - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Em dezenove de maio de dois mil e vinte e um, via Google Meet, reuniu-se o corpo docente do Curso de
Licenciatura em Música da Universidade Federal de Rondônia. Às catorze horas iniciou-se a sessão com a
presença dos professores: Cristiano Sousa dos Santos, Alexandre de Negreiros Motta, Cléber Maurício de
Lima, Edilson Schultz, Ezenice Costa de Freitas Bezerra e Francisco Zmekhol Nascimento de Oliveira.
Informes: 1. O Prof. Cristiano estará de férias entre 22/05 e 05/06; o Prof. Alexandre estará de férias entre
20/05 e 03/06; Profa. Ezenice estará de férias de 17 a 31 de julho. Pauta: 1. Detalhamento de prazos,
responsabilidades e outros para a produção de Relatório sobre o Plano de Melhorias pela Comissão de
Acompanhamento da Proposta do Protocolo de Compromisso (PORTARIA Nº 273/2021/GR/UNIR,
DE 29 DE ABRIL DE 2021). Encaminhamentos para cada ação prevista no PMA: item 1.1., ações 1 e 3:
cada docente do curso deverá até 07/06/2021 informar por e-mail aos demais as iniciativas tomadas
referentes ao previsto nessas ações; item 1.1., ação 2: a elaboração de minuta das alterações no PPC
referentes à curricularização da extensão serão feitas após publicação de resolução interna que instrua sobre a
curricularização da extensão. Sabemos que tal resolução já está em elaboração, mas, provavelmente, a
elaboração dessa minuta para nosso PPC seja feita já após envio do primeiro relatório de acompanhamento
da execução do PMA; item 1.10., ação 1: será solicitada emissão de OS para que o Prof. Cléber Maurício de
Lima proponha uma minuta de resolução para as AACCs; item 1.16., ação 1: será emitida, via SOS, OS para
o DTI solicitando instalação dos programas referidos no PMA nos computadores mencionados; quanto aos
cursos de capacitação previstos, aguardaremos o retorno das atividades presenciais para ofertá-los, a fim de
garantirmos o acesso dos estudantes aos computadores com os programas em questão; item 1.16., ação 2:
cada docente do curso deverá até 07/06/2021 informar por e-mail aos demais as possibilidades de uso de
TICs que vêm sendo utilizadas por cada um durante este período de ERE e que vislumbrem ser passíveis de
adoção permanente; item 1.19.: cada docente do curso deverá até 07/06/2021 relatar por e-mail aos demais as
experiências de avaliação que considerem ter sido exitosas no sentido de resultarem em informações
sistematizadas e/ou disponibilizadas aos alunos (em uma etapa ulterior, refletiremos, a partir das experiências
exitosas, meios de generalizar procedimentos avaliativos que resultem em informações sistematizadas e/ou
disponibilizadas aos alunos; tais procedimentos exitosos virão a constar no novo PPC a ser finalizado, para
tramitação, até dezembro de 2021, conforme prazo estabelecido no PMA); item 2.8, ação 1: teremos
respostas concretas para esse item a partir da implementação da curricularização da extensão (ver
encaminhamento para item 1.1., ação 2)  item 2.12., ações 1 e 2: estão sendo já cumpridas (bastará
demonstrar no relatório, citando os respectivos processos [atas constam no processo
999119623.000037/2020-77]); item 2.12., ação 3: cabe aos discentes organizar processo eleitoral de
representação discente; Prof. Francisco, contudo, responsabiliza-se por provocar, antes de 07/06, discentes a
tanto, instruindo-os sobre o procedimento eleitoral; item 2.16.: todos os docentes deste NDE se
comprometem a atualizar seus respectivos currículos Lattes até 20/06/2021 (devemos lembrar que produção
artística é válida e deve ser, se possível, incluída); ademais, cada um deverá, se tiver conhecimento disso,
encaminhar aos demais chamadas para publicações em eventos e periódicos; item 3.1., ação 1: conforme ata
do CONDEP de 11/05, a antiga sala de Arqueologia passou a ser a sala de coordenações dos cursos do
Departamento de Artes; com isso, passamos a ter, conforme previsto no PMA, uma sala a ser adaptada,
quando do retorno às atividades presenciais, para uso do corpo docente; item 3.1., ação 2: aguardamos
retorno das atividades presenciais para fazer a adaptação da sala; sobre o item 3.1., informamos ainda que o
Laboratório de Piano e a Sala de Contrabaixo já têm servido à atividade em tempo integral de parte do corpo
docente; item 3.3., ação 1: com a fusão dos departamentos, já uma sala (220-2C do campus José Ribeiro
Filho) designada como sala coletiva de professores; item 3.4., ação 1: o teatro universitário, onde haverá as
novas salas previstas no PMA, está em construção; item 3.4., ações 2 e 3: Prof. Cristiano enviará até dia
07/06/2021 e-mail ao setor de arquitetura da universidade consultando-o quanto à quantidade de pessoas por
sala (dentre as salas disponíveis para o curso) com conforto físico e sobre soluções viáveis, do ponto de vista
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orçamentário, quanto ao conforto acústico de tais salas; itens 3.6 e 3.7, ação 1: cada docente deverá, até o
final do próximo semestre letivo (isto é, até outubro de 2021) propor bibliografias principais e
complementares atualizadas para cada uma das disciplinas que tem ministrado, levando em conta, se
possível, a viabilidade de aquisição e acesso da bibliografia indicada; itens 3.6 e 3.7, ação 2: só poderá ser
realizada após finalização do novo PPC; item 3.8, ação 1: aguardamos retorno das atividades presenciais para
reorganizar as salas do curso; item 3.8, ação 2: idem ao item 1.16., ação 1; item 3.8, ação 2: será solicitada
emissão de OS para que o Prof. Cléber Maurício de Lima elabore minutas de regulamentos para os
laboratórios do curso. Todos de acordo. Assim, eu Francisco Zmekhol Nascimento de Oliveira, tendo lavrado
esta ata, declaro a reunião encerrada às dezesseis horas e trinta e seis minutos.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ZMEKHOL NASCIMENTO DE OLIVEIRA,
Docente, em 19/05/2021, às 20:44, 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 EDILSON SCHULTZ, Docente, em 19/05/2021, às 20:52,
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 CLEBER MAURICIO DE LIMA, Docente, em 20/05/2021, às
00:31, 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 CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS, Docente, em
20/05/2021, às 10:40, 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 ALEXANDRE DE NEGREIROS MOTTA, Docente, em
20/05/2021, 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.
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