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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 Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Música (23/03/2021) 
Em vinte e três de março 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 membros do NDE: Alexandre de Negreiros Mo�a, Cris�ano Sousa dos
Santos, Edilson Schultz e Francisco Zmekhol Nascimento de Oliveira (membro e coordenador do curso), e
do professor Cléber Maurício de Lima, vice coordenador do curso. A Profa. Ezenice Costa de Freitas
Bezerra jus�ficou ausência. Pauta: 1. Atualização da distribuição de tarefas para realização de Plano de
Melhorias Acadêmicas (PMA) em função de seu estado atual . No momento, todos os itens do PMA
encontram se já redigidos ou parcialmente redigidos. Há já propostas de ações saneadoras em todos os
itens. Alguns dos documentos de referência, contudo, ainda não foram indicados, e algumas das
responsabilidades ainda não foram atribuídas. Também houve dificuldade de entendimento do
diagnós�co da comissão avaliadora quanto ao item 1.19. Encaminhamentos: cada um dos professores
deverá, até 28/03/2021 ler o PMA, em seu estado atual, e complementá lo com ideias e informações que
porventura note que estejam faltantes; no dia 29/03/2021 (segunda feira, uma semana antes do
prazo recomendado pela DRA), o PMA, já com essas complementações, será encaminhado ao procurador
ins�tucional da universidade para que verifique sua adequação. Todos de acordo. 2. Solicitação de nova
portaria do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Música . Entendemos razoável
solicitar publicação de nova portaria do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em
Música, com manutenção dos membros atuais – professores Francisco Zmekhol Nascimento de Oliveira
(presidente, SIAPE 2140190), Alexandre de Negreiros Mo�a ( 1788385 ), Cris�ano Sousa dos Santos
(1807907), Edilson Schultz (1971553) e Ezenice Costa de Freitas Bezerra (2023763) – e inclusão do Prof.
Cléber Maurício de Lima (2887346), vice coordenador do curso. Todos de acordo. 3. Sobre demanda do
GT das Licenciaturas. Foi demandado aos NDEs dos cursos de licenciatura do NCH que respondessem, até
24/03/2021, a algumas questões elencadas em um Termo de Referência produzido pelo/para o GT
das Licenciaturas. Registramos: que a representante de nosso curso de licenciatura em música
originalmente designada para o GT teve graves problemas familiares nas úl�mas semanas, tendo
informado esta semana que teria solicitado seu desligamento do referido GT; que os demais docentes
deste curso não par�ciparam desse GT; que o curso lida correntemente com uma demanda do MEC,
referente à celebração de protocolo de compromisso, com prazos curtos. Desse modo, solicitamos
extensão do prazo de resposta, para que a possamos atender após finalização do PMA e para que os
demais docentes – que não a representante original de nosso curso no GT – tenham tempo de melhor
compreender o que se demanda e de responder devida e embasadamente. Todos de acordo. Assim,
eu Francisco Zmekhol Nascimento de Oliveira, tendo lavrado esta ata, declaro a reunião encerrada às
quinze horas e cinco minutos.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ZMEKHOL NASCIMENTO DE OLIVEIRA,
Docente, em 23/03/2021, às 19:59, 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 EDILSON SCHULTZ, Docente, em 24/03/2021, às 12:54,
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 24/03/2021, às
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13:04, 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
24/03/2021, às 13:37, 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
24/03/2021, às 16:07, 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 0631793 e
o código CRC 4DC5886A.
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