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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

 REUNIÃO ORDINÁRIA - SETEMBRO/2020 (CONDED)

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 14h e 30m, reuniram-se ordinariamente os
membros do Conselho do Departamento de Ciências da Educação (CONDED), via reunião remota
u�lizando a plataforma GOOGLE MEET (URL da reunião: h�ps://meet.google.com/uzt-kxat-bcn Telefone:
+1 419-746-5158 PIN: 602 413 004#).A reunião foi aberta pelo Chefe de Departamento, Prof. Dr. Wendell
Fiori de Faria, seguindo a pauta da convocação com os seguintes membros par�cipantes: Wendell Fiori
de Faria – Presidente, Professores: Josemir Almeida Barros, Juracy Machado Pacífico, Jussara Santos
Pimenta, Marlene Rodrigues, Marcia Machado de Lima, Maria Neucilda Ribeiro, Marilsa Miranda de
Souza, Marijâne Silveira da Silva, Neide Borges Pedrosa, Nilson Santos, Rafael Christofole�, Rafael
Fonseca de Castro, Robson Fonseca Simões, Rosangela Aparecida Hilário, Rosângela de Fá�ma Cavalcante
França e Técnica em Assuntos Educacionais: Tharyck Dryely Nunes Rodrigues. Representantes discentes
presentes: Alexandre Victor Soares de Melo (Titular); Giovanna Victoria Ribeiro (Titular)  Carlos Henrique
dos Santos Bezerra (Suplente). Membros ausentes: Edna Maria Cordeiro, Waltelina Brasil. Acadêmicos
par�cipantes: Raquel Amanda da Silva, Vanessa Alessandra Vasconcelos, José de Holanda, Marlene
Barbosa Rocha e Núbia Maria Feitosa de Oliveira. INFORMES - Chefia: A) Apresentação dos
representantes discentes - Conforme documento encaminhado pelo Coordenador Geral do CAPed -
Carlos Henrique dos Santos Bezerra e Vinicius de Souza Santos (Mesa diretora da assembleia)  0490023.
O Chefe de Departamento informou aos membros do Conselho que conforme documento encaminhado
pelo Coordenador do CAPED, acadêmico Carlos Henrique Bezerra, foram eleitos em Assembleia Geral dos
Estudantes de Pedagogia realizada no dia 24 de agosto de 2020, os representantes discentes eleitos para
integrar o Conselho de Departamento são os seguintes: Alexandre Victor Soares de Melo
(Titular); Giovanna Victoria Ribeiro (Titular) e Weslei Rodrigues da Penha (Titular); Carlos Henrique dos
Santos Bezerra (Suplente) e Waltecia Cassiano Maciel (Suplente). O Chefe de Departamento reforçou a
necessidade de solicitação de acesso ao sistema SEI para assinatura das listas de presenças e atas de
reuniões (A referida solicitação já havia sido encaminhada via e-mail). O Chefe de Departamento
informou que após os informes passará a palavra aos representantes discentes para
apresentação. B) Informe de férias do Chefe de Departamento (17/09/2020 - 01/10/2020). O Chefe de
Departamento informou que estará em período de férias de 17/09/2020 a 01/10/2020, conforme
agendamento de férias realizado e homologado anteriormente no SIGEPE. Informou também que no
período de 17/09 a 23/09 a Vice-Chefe, Professora Dra. Edna Maria Cordeiro responderá pela
Departamento. A par�r do dia 24/09/2020, a Chefe de Departamento eleita Professora Dra Juracy
Machado Pacífico assumirá. C) Lotação provisória Profa. Dra. Marijane Silveira da Silva
(PORT.N°342/SEMEC DE 02.09.2020 DOU Nº170 DE 03.09.2020). O Chefe de Departamento informou aos
presentes que conforme portaria nº 342/SEMEC, publicada em 02.09.2020 no DOU Nº170 de 03.09.2020,
a Professora Dra Marijane Silveira da Silva, conforme requerimento jurídico foi lotada provisoriamente na
Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT (Campus Cuiabá). D) Instrução Norma�va nº 28, de 25 de
março de 2020 (Férias) 0490025. O Chefe de Departamento informou que o Departamento recebeu
novamente a Instrução norma�va que trata da solicitação de férias no período de a�vidades remotas.
Informou que não houve nenhuma alteração anterior e reforçou a importância de atenção a referida
Instrução norma�va para solicitar as férias. Informes dos Membros (Conselheiros(as)): A) Profa. Dra.
Marijane Silveira da Silva - Lotação provisória. A Professora Dra Marijâne Silveira da Silva informou que
em virtude de questões familiares, após algumas tenta�vas solicitou judicialmente lotação provisória na
Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT (Campus Cuiabá). Agradeceu a acolhida e
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o companheirismo dos colegas do Departamento de Ciências da Educação nos anos de atuação na
Universidade Federal de Rondônia. O Chefe de Departamento desejou sucesso na nova etapa e salientou
o importante trabalho realizado pela Professora Marijâne na Coordenação da UAB e nas disciplinas
ministradas nos Cursos atendidos pelo Departamento de Ciências da Educação. B) Profa. Dra. Marijane
Silveira da Silva - Livro organizado pelas professoras do DED: Marijâne Silveira da Silva e Neide Borges
Pedrosa, conjuntamente com a professora da UFTM, Rogéria Isobe - O �tulo do livro é: MÚLTIPLOS
OLHARES SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL. A Professora Marijâne informou que em
parceria com as Professoras Neide Borges Pedrosa e Rogéria Isobe (UFTM), par�ciparam da submissão
prevista no Edital da EDUFRO, publicado em 2018. A coletânea tem um ar�go do professor Dr. Rafael
Fonseca (DACED) e conta com textos de professores de várias regiões do país, tendo como foco a
formação docente. A obra será publicada na página da EDUFRO. Considerando o cenário atual de
isolamento social em decorrência da pandemia, não será possível realizar o lançamento da obra. sendo
assim, a EDUFRO disponibilizará um espaça em vídeo para que os autores apresentem o material
publicado. C) Profa. Dra. Rosangela Aparecida Hilário - Ações em parceria com a Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul, USP e UFRRJ 0489847 e 0489877. A Professora Dr.ª Rosangela Aparecida Hilário
informou ao Conselho de Departamento que na segunda quinzena de setembro par�cipará como
Coordenadora Adjunta da II fase do Projeto “Alfabe�zações, reconfigurações, reordenamento: planejando
ações em rede para o contexto pós pandemia”, desenvolvido a par�r da Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul. Na primeira fase, foram estudados conceitos, teorias e reflexões desenvolvidas por
estudiosos e pesquisadores da área sobre a temá�ca. No presente momento, serão propostas ações para
o enfrentamento dos desafios para o retorno em segurança e sem mais perdas didá�co pedagógicas das
a�vidades acadêmicas. Par�ciparão desta ação, além da Professora Rosangela Hilário/DED/PVH (como
coordenadora adjunta) as professoras Marlene Rodrigues (que abordará a temá�ca da inclusão) e a
Professora Jussara Pimenta (que abordará a temá�ca das Biblioteca Escolares como estratégia didá�co
pedagógica no contexto das ro�nas escolares pós pandemia). Após os informes, o Chefe de
Departamento passou a palavra para os representantes discentes. A acadêmica Giovana Ribeiro
apresentou-se aos membros do Conselho. O Conselheiro suplente Carlos Henrique Bezerra apresentou-se
aos membros do Conselho e salientou a importância da representação discente no Conselho e em outros
espaços. PONTOS DE PAUTA: 1. Eleição para Chefia e Vice-Chefia de Departamento - Homologação do
Resultado final (Processo 999055869.000072/2020-22). O Presidente da Comissão, Professor Dr. Robson
Fonseca Simões agradeceu aos membros da comissão, em seguida apresentou aos membros do Conselho
o resultado final referente a eleição para Chefia e Vice-Chefia do Departamento de Ciências da Educação,
que tornou pública a eleição das candidatas com resultado de: Chefia de Departamento - Professora
Juracy Machado Pacífico 92,10% de votos e Vice-Chefia - Professora Marlene Rodrigues 94,73% de votos.
Após apreciação o resultado foi homologado por unanimidade. 2. Retorno das a�vidades acadêmicas
para a turma do 7º período (2020/1). O Chefe de Departamento apresentou aos conselheiros a
necessidade de apreciação do retorno das a�vidades acadêmicas para a turma do 7º período do curso de
Pedagogia, considerando o relatório produzido pela comissão e as discussões na reunião extraordinário
do dia 30 de agosto de 2020. Após apreciação, o retorno das a�vidades acadêmicas para o 7º período foi
aprovado por unanimidade, condicionado a publicação e/ou reabertura do calendário acadêmico. O
Chefe de Departamento orientou que os professores deverão organizar o plano de ensino para
publicação no site do Departamento e postagem no SIGAA. 3. Perfil da vaga 307776 do Departamento
de Ciências da Educação: Processo 999055621.000413/2020-62. Ponto de pauta transferido para a
próxima reunião ordinária por solicitação da comissão. 4. Consulta: Par�cipação no projeto de oferta do
curso de Lic. Plena em Pedagogia na modalidade à distância. Considerando as trata�vas e possibilidade
de oferta do Curso de Pedagogia EaD, o Chefe de Departamento salientou a importância de levantamento
de docentes deste departamento (DACED) interessados em par�cipar da oferta do Curso de Lic. Plena em
Pedagogia na Modalidade EaD. A Professora Juracy ques�onou se haverá contratação de docentes para
atuar na EaD. O Chefe de Departamento informou que até o momento não há informação acerca da
contratação de professores para atendimento desta demanda. A Professora Juracy também ques�onou
acerca da carga horária a ser preenchida pelas aulas na EaD ou se haverá bolsas. O Chefe de
Departamento afirmou que no momento os professores que atuarem na EaD deverão con�nuar
atendendo as disciplinas dos Cursos Presenciais, não havendo previsão de redução de carga horária ou
contagem desta para redução de a�vidades nos cursos presenciais; quanto a bolsas, há previsão de
pagamento de bolsas aos docentes, mas não foi explicitada a quan�dade e a forma que as mesmas serão
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realizadas. Os Professores a seguir manifestaram interesse em par�cipar da oferta de curso de Pedagogia
na modalidade EaD: Wendell Fiori de Faria, Marlene Rodrigues, Neide Borges Pedrosa, Nilson Santos,
Maria Neucilda Ribeiro e Rosangela Aparecida Hilário. Os Professores a seguir manifestaram não ter
interesse: Rosângela de Fá�ma Cavalcante França, Josemir Almeida Barros, Juracy Machado Pacífico,
Robson Fonseca Simões, Marcia Machado de Lima, Jussara Santos Pimenta, Rafael Christofole�, Marilza
Miranda de Souza e Rafael Fonseca de Castro. Considerando a ausência, as Professoras Edna Maria
Cordeiro e Walterlina Brasil serão consultadas posteriormente. 5. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 2019 - Habilitação do curso de Lic. de Pedagogia. O Chefe de Departamento apresentou
aos membros do Conselho que futuramente haverá a necessidade de decisão acerca do perfil do egresso
a ser formado pelo Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia - Presencial e EaD, considerando as
mudanças apresentadas pela Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019. Foi informado aos
presentes que a Resolução foi encaminhada em todos os grupos de Watsapp ins�tucionais (alunos e
professores) e via SIGAA para todos, para que posteriormente possam manifestar-se sobre a
temá�ca. 6. Solicitação de remoção do professor PAULO CESAR GASTALDO - Campus de Ji-Paraná:
Processo 999055894.000106/2020-71. Considerando aprovação do Departamento de Educação do Campi
de Ji-Paraná, referente a remoção do Professor Paulo Cesar Gastaldo, o Chefe de Departamento indicou a
cons�tuição de uma comissão para emissão de parecer acerca do processo de remoção do referido
Professor. A comissão será composta pelos Professores: Professor Josemir Almeida Barros - Presidente;
Marcia Machado de Lima - Membro; Professora Neide Borges Pedrosa - Membro. A indicação da
comissão foi aprovada por unanimidade. O parecer deverá ser apreciado na próxima reunião ordinária. 7.
Plano de trabalho de Estágio de docência – Mestrado Acadêmico em Educação: Mestrando Igor Veloso
Ribeiro (Orientadora Professora Dra Rosangela Aparecida Hilário 0489870). A Professora Rosangela
Aparecida Hilário jus�ficou aos membros do Conselho de Departamento de Ciências da Educação de
Porto Velho, que o Procurador Igor Veloso Ribeiro atuou como estagiário de docência junto a disciplina
de Gênero e Sexualidade na formação de professores, no Curso de Pedagogia da Universidade Federal de
Rondônia/Campus de PVH, entre os meses de agosto e dezembro de 2019, tendo transbordado suas
funções para além do esperado. Cumpriu com dedicação e responsabilidade as tarefas a ele solicitadas
fazendo jus a declaração de cumprimento de estágio de docência. Importa ressaltar que o DD. Mestre
(defendeu o mestrado em abril de 2020) não precisava fazer estágio de docência, considerando que fazia
um mestrado profissional. A solicitação de emissão de declaração foi apreciada e aprovada por todos os
presentes. Solicitação de inserção de ponto de pauta: Autorização para realização de estágio docência no
Ensino Superior - Eulálio Ramos Soares Júnior (orientando Professora Dra Marilsa Miranda de Souza) -
0492062. Inserção de ponto de pauta aprovado. A Professora Dra Marilsa Miranda apresentou aos
membros do Conselho a solicitação do aluno Eulálio Ramos Soares Júnior, discente regularmente
matriculado no PPGE/UNIR, Mestrado Acadêmico em Educação, para que possa realizar estágio de
docência na forma das aulas online na disciplina Educação Indígena e das populações tradicionais da
Amazônia, ministrada pela professora Doutora Marilsa Miranda de Souza no 7º período do curso de
Pedagogia. Após apreciação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Sem nada mais a ser
acrescentado, a reunião foi encerrada às 16h e 12min, e EU, Tharyck Dryely Nunes Rodrigues, Técnica em
Assuntos Educacionais lavrei e assinei eletronicamente a presente ata no Sistema Eletrônico e Informação
- SEI, que depois de lida e aprovada pelos presentes (conforme lista de presença (0490028), segue
assinada eletronicamente no sistema (SEI). Porto Velho, 08 de setembro de dois mil e vinte.

Documento assinado eletronicamente por THARYCK DRYELLY NUNES RODRIGUES, Técnica em
Assuntos Educacionais, em 09/09/2020, às 19:18, 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 WENDELL FIORI DE FARIA, Chefe de Departamento, em
09/09/2020, às 19:30, 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 ROSANGELA DE FATIMA CAVALCANTE FRANCA, Docente,
em 09/09/2020, às 19:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por ROBSON FONSECA SIMOES, Docente, em 09/09/2020, às
20:10, 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 SANTOS PIMENTA, Docente, em 09/09/2020, às
20:35, 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 MARLENE RODRIGUES, Docente, em 10/09/2020, às
09:38, 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 MARCIA MACHADO DE LIMA, Docente, em 10/09/2020,
às 12:03, 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 RAFAEL CHRISTOFOLETTI, Docente, em 10/09/2020, às
12:07, 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 RAFAEL FONSECA DE CASTRO, Docente, em 10/09/2020,
às 12:15, 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 ROSANGELA APARECIDA HILARIO, Docente, em
10/09/2020, às 12:24, 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 NILSON SANTOS, Docente, em 10/09/2020, às 12:37,
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 MARILSA MIRANDA DE SOUZA, Docente, em 10/09/2020,
às 13:06, 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 JURACY MACHADO PACIFICO, Docente, em 10/09/2020,
às 13:39, 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 NEIDE BORGES PEDROSA, Docente, em 10/09/2020, às
13:43, 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 JOSEMIR ALMEIDA BARROS, Docente, em 10/09/2020, às
13:52, 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 MARIA NEUCILDA RIBEIRO, Docente, em 10/09/2020, às
14:49, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0492070 e
o código CRC CE249695.

Referência: Processo nº 999055869.000095/2020-37 SEI nº 0492070
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