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Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 14h, reuniram-se ordinariamente os
membros do Conselho do Departamento de Ciências da Educação (CONDED), via reunião remota
u�lizando a plataforma GOOGLE MEET. A reunião foi aberta pela Chefe de Departamento, Profa. Dra.
Juracy Machado Pacífico, seguindo a pauta da convocação com os seguintes membros par�cipantes:
Juracy Machado Pacífico – Presidente, Professores: Edna Maria Cordeiro, Josemir Almeida Barros, Maria
Neucilda Ribeiro,  Marlene Rodrigues, Marilsa Miranda de Souza, Márcia Machado de Lima, Neide
Borges Pedrosa, Nilson Santos, Rafael Christofole�, Ricardo Costa de Sousa, Robson Fonseca
Simões, Rosangela Aparecida Hilário, Wendell Fiori de Faria e a Técnica em Assuntos Educacionais
Tharyck Dryely Nunes Rodrigues. Membros ausentes: Jussara Santos Pimenta, Rosângela de Fá�ma
Cavalcante França, Rafael Fonseca de Castro (Ausência jus�ficada: afastamento para cursar pós-doc) e 
Walterlina Brasil (Ausência jus�ficada: férias regulamentares). INFORMES - Informes da
Chefia: 1. ENADE 2021: A Técnica em Assuntos Educacionais Tharyck Nunes informou que os alunos
concluintes par�cipantes do ENADE 2021 foram no�ficados acerca da etapa atual, que conforme
cronograma do INEP, corresponde ao período de preenchimento do ques�onário do estudante.
Considerando dificuldades de acesso e sistema, a TAE Tharyck Nunes está à disposição dos acadêmicos
para auxiliar remotamente e presencialmente no Campus, conforme agendamento. 2. Atualização do
Site e cumprimento da LEI de Acesso à Informação solicitado pelo SIC – Sistema de Transparência
A�va da UNIR (Processo: 23118.008897/2021-31): A Técnica em Assuntos Educacionais Tharyck Nunes
informou que conforme as demandas sinalizadas no referido processo, em conformidade com a lei de
acesso à informação, o site do Departamento está sendo atualizado. Entre as informações necessárias,
algumas são de responsabilidade dos docentes, tais como: Disponibilização da distribuição da Carga
Horária de Trabalho Docente, contendo Carga Horária, nome do Docente e Local da A�vidade.  Foi
criado um link na página do DACED para atualização, portanto cada docente precisará editar o
documento com suas informações. Também é necessário atualizar o Perfil Público do SIGAA, que já está
disponível no site do DACED e na busca do SIGAA, no
link: h�ps://sigaa.unir.br/sigaa/public/docente/busca_docentes.jsf. A Chefe de Departamento
apresentou a página no sistema SIGAA e solicitou a colaboração de todos para atualização das
informações. 3. Calendário 2021.1: Considerando as discussões acerca do calendário acadêmica 2021.1
realizadas no âmbito do CONSEA, a Chefe de Departamento apresentou aos Conselheiros alguns
destaques importantes como: a) O período le�vo iniciará 16 de novembro e irá até 2 de abril de 2022. b)
O período de férias dos professores será de 1/01/22 a 30/01/22.  c) Calendário Acadêmico 2021.1 com
execução na forma de A�vidade Remota Emergencial (ARE)/Ensino Remoto Emergencial (ERE) ao longo
do período da pandemia da COVID-19, observando as norma�vas do Ministério da Educação. O retorno
a presencialidade será realizado de forma gradual e em observação à segurança de discentes, docentes
e servidores/as técnicos/as administra�vos. Autorizar o retorno às a�vidades presenciais das disciplinas
prá�cas ou componentes prá�cos e laboratoriais, estágios supervisionados dos cursos de graduação,
bem como a�vidades seguras de extensão e pesquisa, incluindo uso do campus, rigorosamente em
conformidade com os parâmetros definidos pelo Plano de Biossegurança. Os departamentos
acadêmicos, por meio de seu Conselho, deverão planejar e organizar a oferta de a�vidade prá�ca ou
estágio supervisionado de modo levando em consideração a capacidade instalada de biossegurança da
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unidade ou do campo de prá�ca. Há previsão de período para o restante das férias docentes a par�r de
02/04 a 16/04. 4. Evento Paulo Freire 100! - NCH - Setembro é o mês do DACED. A Chefe de
Departamento apresentou aos Conselheiros o convite (SEI 0757967) para o evento “NCH 2021: Paulo
Freire, 100!”, realizado em comemoração ao Centenário do Educador Paulo Freire com organização do
Departamento de Ciências da Educação, com as seguintes a�vidades: Data: 20/09/2021 - Diálogos
Freirianos sobre sociedade e os desafios atuais. Horário do evento: 8h às 10h (horário de Porto
Velho/RO). Transmissão: Canal Youtube do NCH/UNIR. Dialogista: Profª Drª Alice Akemi Yamasaki (UFF).
Tema: Esperançar com Paulo Freire: desafios às lutas sociais, em tempos de pandemia. Mediação: Prof.
Dr. Josemir Almeida Barros; Data: 23/09/2021- Diálogos Freirianos sobre educação e
diferenças. Horário do evento: 19 às 21h (horário de Porto Velho/RO). Transmissão: Canal Youtube do
NCH/UNIR. Dialogistas: 1 - Prof. Dr. Jason Ferreira Mafra (UNINOVE – SP). Tema: Paulo Freire, um menino
conec�vo: a universalidade do legado freiriano. 2 - Profa. Dra. Josélia Gomes Neves (UNIR-Campus de Ji-
Paraná – RO). Tema: Paulo Freire: um olhar de amorosidade para a Educação Escolar Indígena.
Mediação: Prof. Dr. Ricardo Costa de Sousa (UNIR – Campus Porto Velho – RO). Haverá transmissão
simultânea YouTube e Facebook. Os cer�ficados serão emi�do para os que se inscreverem durante o
evento. Informes dos Membros: 1. Prof. Dr. Rafael Christofole�: O Professor Rafael Christofole�
informou aos Conselheiros acerca da realização do Evento "ENCONTRO DOS CURSOS DE PEDAGOGIA DA
UNIR", a ser realizado conforme segue: Data: 15 DE SETEMBRO DE 2021 (Quarta-feira). Horário: 17
HORAS. Local: plataforma do Google Meet. PROGRAMAÇÃO: 17h -Abertura (Reitoria, chefias de
Departamento e representante do GT); 18h - Conferência: Desdobramentos das reformas educacionais
para o curso de Pedagogia- Prof.ª Drª ANDRÉIA MILITÃO UEMS/UFGD/Anfope; 19h - Aprovação do
Regimento do Fórum dos Cursos de Pedagogia da UNIR; 20h - Eleição da Diretoria e aprovação do Plano
de Ação. A Chefe de Departamento solicitou de inclusão de 3 pontos de pauta, conforme segue: a.
Comissão para Conclusão da Proposta de Regimento Interno do DACED. b. Comissão para Acolhimento
aos Calouros/2021. c. Semana de Pedagogia: Proposta – Semana de Pedagogia com COLEE. Inclusões
aprovadas por unanimidade. Pontos de Pauta: 1. Solicitação de autorização para
par�cipação em banca de concurso público na Universidade Federal do Acre: Professor Dr. Wendell
Fiori de Faria (26 de setembro de 2021 à 7 de outubro de 2021) - SEI 0746524. O Professor apresentou
a solicitação de autorização para par�cipação em banca de concurso público na Universidade Federal do
Acre a ser realizada no período de 26 de setembro de 2021 à 7 de outubro de 202. Após apreciação, a
solicitação foi aprovada por unanimidade. 2. Solicitação de autorização para par�cipação em banca
concurso público na Universidade Federal do Acre: Professor Dr. Robson Fonseca Simões (26 de
setembro de 2021 à 7 de outubro de 2021) - SEI 0750712. O Professor apresentou a solicitação de
autorização para par�cipação em banca de concurso público na Universidade Federal do Acre ser
realizada no período de 26 de setembro de 2021 à 7 de outubro de 2021. Após apreciação, a solicitação
foi aprovada por unanimidade. 3. Definição de banca examinadora e local de prova: Concurso público
Edital 01/2021/GR/UNIR. Considerando solicitação da PROGRAD encaminhada via email, em 9 de
setembro de 2021, a Chefe de Departamento apresentou aos Conselheiros a necessidade de indicar
banca examinadora e local para a realização da prova. Após consultas e verificação da pré-lista de
inscritos em atenção aos itens 8.3,  8.9, 8.10 e 8.11, com obje�vo de verificar se os docentes indicados
não tem nenhum impedimento, a banca foi composta conforme segue: Edna Maria Cordeiro -
presidente; Nilson Santos - membro; Marco Antônio Domingues Teixeira- membro; Naiara dos Santos
Nienow - membro suplente; Ká�a Sebas�ana Carvalho dos Santos Faria - membro suplente. Local da
prova: Salas 103, 104, 105 e 106 - Bloco 1A - Campis José Ribeiro Filho/Porto Velho. 4. Comissão para
Conclusão da Proposta de Regimento Interno do DACED. A Chefe de Departamento apresentou aos
Conselheiros a necessidade de recompor comissão do regimento interno do DACED. Após manifestação,
a comissão foi composta conforme segue: Nilson Santos - presidente, Edna Maria Cordeiro e Robson
Fonseca Simões - membros. Após apreciação, a comissão foi aprovada por unanimidade. A Chefe de
Departamento solicitou apresentar minuta ao Colegiado na Reunião de Novembro/2021. 5. Comissão
para Acolhimento aos Calouros/2021. Considerando a proximidade do início do semestre le�vo 2021/1
e a entrada da nova turma, a Chefe de Departamento apresentou aos Conselheiros a necessidade de
recompor a comissão de acolhimento aos Calouros. Após manifestação, a comissão foi composta
conforme segue: Tharyck Dryely Nunes Rodrigues - Presidente, Juracy Machado Pacifico, Josemir
Almeida Barros, Marilsa Miranda de Souza, Marlene Rodrigues, Neide Borges Pedrosa e acadêmicos



representantes do Centro Acadêmico de Pedagogia - membros. Após apreciação, a comissão foi
aprovada por unanimidade. 6. Semana de Pedagogia. O Vice-Chefe apresentou a proposta de
realização da Semana de Pedagogia em parceria com COLEE - PPGEE/Programa de Pós-Graduação em
Educação Escolar. A proposta de realização da Semana de Pedagogia em Parceria com COLEE foi
apreciada e aprovada por unanimidade. O Vice-Chefe informou que os professores: Rafael
Christofole�, Juracy Machado Pacífico, Marlene Rodrigues e João Guilherme Mendonça foram
indicados pelo PPGEE para compor comissão. A Chefe de Departamento solicitou a indicação de
membros representantes do DACED. Após discussões, os professores: Josemir Almeida Barros e
Ricardo Costa de Sousa foram indicados como representantes do DACED. As indicações foram aprovadas
por unanimidade. Indica�vo de data para reunião: 20/09 – às 19h. Sem nada mais a ser acrescentado, a
reunião foi encerrada às 16h13min 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 0758196), segue assinada
eletronicamente no sistema (SEI). Porto Velho, 14 de setembro de dois mil e vinte e um. 

Documento assinado eletronicamente por THARYCK DRYELLY NUNES RODRIGUES, Técnica em
Assuntos Educacionais, em 21/09/2021, às 14:46, 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, Chefe de Departamento,
em 21/09/2021, às 15:02, 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 RICARDO COSTA DE SOUSA, Docente, em 21/09/2021,
às 15:18, 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 NILSON SANTOS, Docente, em 21/09/2021, às 15:21,
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 ROBSON FONSECA SIMOES, Docente, em 21/09/2021, às
15:45, 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 EDNA MARIA CORDEIRO, Docente, em 21/09/2021, às
17:00, 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, Docente, em 21/09/2021, às
17:03, 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 MARIA NEUCILDA RIBEIRO, Docente, em 21/09/2021, às
18:12, 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 27/09/2021,
às 11:04, 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 0762536
e o código CRC 7CC4F8D0.

Referência: Processo nº 23118.009176/2021-48 SEI nº 0762536
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