
11/12/2020 SEI/UNIR - 0409401 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=467167&infra_sistema=1… 1/2

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte, realizou-se reunião remota via plataforma MEET
(URL da reunião: https://meet.google.com/fvq-knxm-bec. Telefone: +1 413-306-4422 PIN: 675 339 879#)
com os professores e acadêmicos do sétimo período do Curso de Lic. Plena em Pedagogia, registrou-se os
seguintes participantes: Wendell Fiori de Faria - Chefe de Departamento; Edna Maria Cordeiro - Vice-
Chefe de Departamento; Tharyck Dryely Nunes Rodrigues - Técnica em Assuntos Educacionais;
Professores: Robson Fonseca Simões, Josemir Almeida Barros, Tatiana Malheiros e Walterlina Brasil;
Acadêmicos: Núbia Maria Feitosa; Antonio Alesson Ribeiro; Vanessa Alessandra dos Santos; Greice Dias;
José Holanda Alves; Glauciene Alves; Isabela dos Santos; Marcela Alves; Raimunda Costa e Vilsa
Solange Ferreira. O Chefe de Departamento iniciou informando que a reunião não é deliberativa,
sendo consultiva e para manter o diálogo aberto com os professores e acadêmicos do curso de Pedagogia,
tendo como objetivo o compartilhamento das percepções, ações e expectativas de professores e alunos no
período do afastamento social em decorrência da pandemia de Corona vírus. O Chefe de Departamento
relembrou a suspensão do calendário acadêmico (ATIVIDADE EXTERNA:  *trabalho remoto*,
concedido pela *Portaria 155/GR/UNIR de 20 de março de 2020* - disponivel no
LINK https://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=28025) e a impossibilidade de registro de aulas e
atividades presenciais e virtuais. Em seguida solicitou que os professores e acadêmicos participassem da
reunião: A professora Edna Maria Cordeiro falou que compreende a ansiedade em decorrência desse novo
momento e salientou que precisamos nos cuidar e aguardar esse período passar, para que possamos sair
bem e com saúde desse momento complexo que vivenciamos. A Professora Tatiana Malheiros informou
que inicialmente disponibilizou textos e atividades para o período de afastamento, porém não deu
andamento em decorrência da suspensão do calendário acadêmico da UNIR, apesar disto, o material
permanece disponível. O Professor Robson também informou que havia deixado textos para leituras e
solicitou que os alunos falassem sobre suas expectativas em relação ao momento que vivenciamos. A
acadêmica Núbia Maria expressou sua decepção em relação a possbilidade de adiamento da conclusão do
curso. Ressaltou também a dificuldade de muitos colegas no que se refere ao acesso às mídias digitais. O
acadêmico José de Holanda falou da angústia que o momento impõe com a quebra da rotina de estudos e
mobilidade para as aulas. A acadêmica Alessandra dos Santos reforçou que de fato há muitos alunos com
dificuldade de acesso, mas que muitos tentam manter uma rotina de leituras. O Professor Wendell
ressaltou que o afastamento social e a suspensão do calendário acadêmico não impedem a continuidade da
construção de conhecimentos e que os alunos que tiverem condições e desejarem podem continuar a
leitura dos textos disponibilizados anteriormente pelos professores, principalmente aqueles que foram
anexados na biblioteca virtual do SIGAA. A Técnica em Assuntos Educacionais reforçou que no que se
refere as demandas administrativas o Departamento continua à disposição em trabalho remoto, recebendo,
realizando e encaminhando o que for possível e necessário, sendo mantido o fluxo normal dos processos
que constam no SEI e das rotinas administrativas, atendendo as solicitações e encaminhamentos realizados
pelos diversos setores da Universidade Federal de Rondônia, principalmente Núcleo de Ciências
Humanas, Cursos atendidos pelo Departamento de Ciências da Educação, DAP, dentre outros. Sem nada
mais a ser acrescentado, a reunião foi encerrada às 15h45min, e EU, Tharyck Dryely Nunes Rodrigues,
Técnica em Assuntos Educacionais do Departamento de Ciências da Educação de Porto Velho, lavrei e
assinei digitalmente a presente, que depois de lida e aprovada pelos presentes, segue assinada (Assinaturas
Digitais). Porto Velho, 16 de abril de dois mil e dois mil e vinte.

Documento assinado eletronicamente por THARYCK DRYELLY NUNES RODRIGUES, Técnico
Administrativo, em 28/04/2020, às 01:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por WENDELL FIORI DE FARIA, Chefe de Departamento,
em 28/04/2020, às 10:03, 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 ROBSON FONSECA SIMOES, Docente, em 28/04/2020,
às 18:00, 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 EDNA MARIA CORDEIRO, Docente, em 30/04/2020, às
18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0409401 e o código CRC 07269AC0.
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