
               SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL             

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

 

CHAMADA 

- NCH NO PDI - 

 

Porto Velho, 27 de fevereiro de 2018. 

 

 Ilustre Colega: 

 

 A elaboração do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), para viger 

de 2019 a 2023, dependerá do envolvimento de todas as Pessoas interessadas na 

continuação e da consolidação ou mesmo da incrementação de cursos da nossa 

Universidade Pública brasileira, amazônica, rondoniense. 

 As pessoas que representarão os segmentos acadêmicos da nossa 

Universidade devem se empenhar decisivamente nesta marcha para a Projeção do 

nosso Futuro. 

 O nosso objetivo aqui é contar com sua presença no Seminário sobre a 

Participação do NCH na Elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2019-2023, nos dias 1 (aberto ao público) e 2 de março de 2018 

(restrito ao NCH). Acontecerá no auditório da DIRED, conforme 

programação em anexo e confirmado por deliberação do Conselho do 

Núcleo de Ciências Humanas. 

 A sua participação é importante para que possamos obter informações 

gerais sobre os procedimentos, sobretudo aquelas específicas do NCH a partir da 

participação de convidados, bem como sobre as diretrizes internas a serem 

assumidas a partir disto. A participação do Departamento, deverá ser: 

 Chefes e Vice-Chefes de Departamento 

 Coordenador de Curso de Pós-graduação 

 2 professores de NDE de Curso presencial e a Distância 

 2 estudantes por curso 

 Todos os técnicos (lotado no Departamento e/ou NCH) 

 

 

 Atenciosamente, 

 

Professor Dr. Júlio Cesar Barreto Rocha 

Diretor do Núcleo de Ciências Humanas 

 



               SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL             

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
DATA: 1 e 2 de março de 2018 

Horários: 08h30min as 11h45min e 14h as 17h30min 

Coordenação Geral: Prof. Júlio Cesar Barreto Rocha 

Apoio: Profa. Walterlina Brasil 

 

Objetivo Geral:  

 Decidir sobre a forma de participação do NCH as diretrizes gerais para 

participação do Núcleo de Ciências Humanas – NCH da UNIR quanto a 

participação na elaboração do PDI 2019 – 2023. 

Objetivos Específicos:  

 Entender a necessidade e importância de elaboração do PDI 2018 – 2023 

 Conhecer a metodologia e cronograma da Comissão Geral para Elaboração do 

PDI da UNIR 

 Conhecer os resultados e participação do NCH quanto as avaliações 

institucionais, de curso em relação as metas do PDI 2014 - 2018 

 Informar sobre a metodologia de planejamento orçamentário em vigor e as 

implicações quanto a elaboração do PDI 

 Estabelecer uma estratégia quanto a participação do NCH no PDI UNIR 2019 – 

2023. 

 

PROGRAMAÇÃO DIA: 01 DE MARÇO DE 2018 (ABERTO AO PÚBLICO) 

 



               SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL             

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
PROGRAMAÇÃO DIA: 02 DE MARÇO DE 2018 (INTERNO NCH) 

 

02.03.2018 Manhã 

(fechado) 

Análise do dia anterior. Exposição dos 

cursos do NCH – Roda de Conversa 

Quem: Chefes de Departamento. 

Cursos. 

120 min 

(10 minutos 

para cada 

curso) 

Intervalo 15 minutos 

Discussão sobre as Estratégias para 

participação do NCH. Grupos de 

discussão com roteiro. 

90 minutos 

02.03.2018 Tarde 

(fechado) 

Plenária e orientação quanto as 

estratégias de participação do NCH na 

elaboração do PDI. 

180 minutos 

Encerramento e confraternização 30 minutos 

   Obs.: na distribuição do tempo está incluído o espaço para perguntas. O tempo de 

abertura está igualmente incluso. 

 

Metodologia: 

O evento acontecerá no formato de Seminário e Oficina. O primeiro dia, dedicado ao 

Seminário, será aberto a todos os que desejarem participar, com ampla mobilização no 

público da graduação, pós-graduação (presencial e a distância) do NCH. O segundo dia, 

fechado, será obrigatório para as pessoas convocadas, com vistas a definição das 

estratégias para participação do NCH em razão das experiências e panorama 

apresentado. 

 

 

 

Porto Velho, 27 de fevereiro de 2018 

 

 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

 

 


