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ATA N°03/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO NDE DO

CURSO DE HISTÓRIA-LICENCIATURA

Ata da Reunião Ordinária do NDE do curso de História -

Licenciatura, realizada no dia 04 de outrubro de 2018, às

09h, na saia C303 do Jardim Universitário.

1 No dia quatro de outubro de 2018, às nove horas, se reuniram na sala C303 do Jardim

2 Universitário, os/as professores/as: Tiago Costa Sanches, Endrica Geraldo, Juliana Fran-

__ 3 zi, Ana Rita Uhle e Juliana Pirola Balestra; A reunião teve como pauta: 1) Análise do for-

4 mulário de avaliação do curso; 2) Análise da bibliografia dos componentes curricu -

5 lares do curso; 3) Discussão sobre a Avaliação do Curso pelo INEP. 1) Os membros

6 do NDE discutiram o conteúdo a ser apresentado para a inserção no formulário de avalia-

7 ção do curso. 2) Os docentes discutiram as condições e o trabalho de revisão da biblio -

B grafia dos componentes curriculares do curso e definiu-se que será necessário mais tem -

9 po para a realização deste trabalho; 3) Os docentes discutiram o documento de Avaliação
lo do Curso pelo INEP e a solicitação para que o curso se manifeste a respeito. Os docentes

11 concluíram que as possíveis implicações dessa nova classificação demandam um debate

12 impossível de ser realizado no prazo solicitado. Os docentes decidiram não realizar neste

13 momento a manifestação e promover um debate mais aprofundado para a elaboração de

14 uma manifestação posterior. 4). Não havendo nada mais a tratar, eu, Endrica Geraldo, la-

15 vrei a presente ata, que após as leituras e aprovação do Colegiado da área, segue para

16 assinaturas.
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