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Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 17h, reuniram-se ordinariamente os
membros do Conselho do Departamento de Ciências da Educação (CONDED), via reunião remota
u�lizando a plataforma GOOGLE MEET. Em virtude da impossibilidade da par�cipação da Chefe de
Departamento, Profa. Dra. Juracy Machado Pacifico e das férias regulamentares do Vice-Chefe, Prof. Dr.
Rafael Chistofole�, a reunião foi aberta pela decana presente, Profa. Dra. Rosângela de Fá�ma
Cavalcante França, seguindo a pauta da convocação com os seguintes membros par�cipantes: Rosângela
de Fá�ma Cavalcante França, – Decana/Presidente, Professores: Edna Maria Cordeiro, Josemir Almeida
Barros, Marlene Rodrigues, Maria Neucilda Ribeiro, Marilsa Miranda de Souza, Márcia Machado de
Lima,  Neide Borges Pedrosa, Ricardo Costa de Sousa e a Técnica em Assuntos Educacionais Tharyck
Dryely Nunes Rodrigues. Ponto de Pauta: 1. Solicitações de reintegração e matrícula especial.
Conforme solicitado pela Chefe de Departamento, a Técnica em Assuntos Educacionais Tharyck Nunes
apresentou aos conselheiros as solicitações de reintegração e matrícula especial, conforme segue: a.
Josias Gonçalves de Jesus - 20201006310. Caso a reintegração seja aprovada, o requerente indicou as
seguintes disciplinas: DEC00288 - Sociologia da Educação; DEC00024 - História da Educação e DEC00034
- Didá�ca. Após apreciação, o requerimento de reintegração do referido acadêmico foi aprovado por
unanimidade e será encaminhada à DIRCA para inclusão nas disciplinas indicadas, condicionada a
disponibilidade de vaga. b. Carlos Henrique dos Santos Bezerra - 201911111. Caso a reintegração seja
aprovada, o requerente indicou as seguintes disciplinas: DEC00037 - Tecnologia Aplicada à Educação;
DEC00036 - Polí�cas Públicas e Legislação Educacional; DEC00035 - Fundamentos e Prá�ca da Educação
Infan�l; DEC00193 - Avaliação Educacional e DEC00034 - Didá�ca. Após apreciação, o requerimento de
reintegração do referido acadêmico foi aprovado por unanimidade e será encaminhada à DIRCA para
inclusão nas disciplinas indicadas, condicionada a disponibilidade de vaga. c. Weslei Rodrigues da Penha
- 201911121. Caso a reintegração seja aprovada, o requerente indicou as seguintes
disciplinas: DEC00042 - Gestão Educacional; DEC00044 - Fundamentos e Prá�ca do Ensino da
Matemá�ca; DEC00043 - Fundamentos e Prá�ca da Alfabe�zação I e DEC00045 - Fundamentos e
Prá�cas da Recreação e Jogos. Após apreciação, o requerimento de reintegração do referido acadêmico
foi aprovado por unanimidade e será encaminhada à DIRCA para inclusão nas disciplinas indicadas,
condicionada a disponibilidade de vaga. d. Eline Guizoni Lacerda - 201811235. Caso a reintegração seja
aprovada, a requerente indicou as seguintes disciplinas: DEC00042 - Gestão Educacional; DEC00044 -
Fundamentos e Prá�ca do Ensino da Matemá�ca; DEC00043 - Fundamentos e Prá�ca da Alfabe�zação I
e DEC00045 - Fundamentos e Prá�cas da Recreação e Jogos. Após apreciação, o requerimento de
reintegração da referida acadêmica foi aprovado por unanimidade e será encaminhada à DIRCA para
inclusão nas disciplinas indicadas, condicionada a disponibilidade de vaga. e. Josiane Canamary
Marques - 200810207. A referida acadêmica está vinculada à matriz 2000 - 2011.1, que não está mais
em vigor. Conforme definido pelo Conselho de Departamento, os alunos que não concluíram o curso até
2015/2 devem ser vinculados a matriz em vigor (2013). Caso a reintegração da requerente for aprovada,
será necessário realizar adequação curricular para a conclusão do Curso e a aluna deverá cursar as
disciplinas a seguir: Epistemologia da Educação; Sociolinguís�ca; Estágio Supervisionado na Educação
Infan�l; Fundamentos e Prá�cas da Alfabe�zação II; Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e
Adultos; Estágio Supervisionado em Gestão Escolar; Educação Profissional, Tecnológica e Financeira;
Educação do Campo; Trabalho de Conclusão de Curso I; Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental I; Língua Brasileira da Sinais – LIBRAS; Trabalho de Conclusão de Curso II; Estágio



Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental II e em espaços não escolares; A�vidades
complementares - Pesquisa, Extensão e Monitoria. Após apreciação, o requerimento de reintegração
da referida acadêmica foi aprovado por unanimidade e será encaminhada à DIRCA condicionado a
assinatura de termo de compromisso. A TAE Tharyck realizará análise de disciplinas e horários de
aulas para indicação de inclusão de disciplinas. Não há pedidos de matrícula especial. Sem nada mais a
ser acrescentado, a reunião foi encerrada às 17h20min 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
0795378), segue assinada eletronicamente no sistema (SEI). Porto Velho, 29 de outubro de dois mil e
vinte e um. 

Documento assinado eletronicamente por THARYCK DRYELLY NUNES RODRIGUES, Técnica em
Assuntos Educacionais, em 29/10/2021, às 19:33, 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 29/10/2021, às 19:55, 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 29/10/2021,
às 19:58, 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 29/10/2021, às
21:56, 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 30/10/2021,
às 05:58, 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 30/10/2021, às
19:45, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0795381
e o código CRC E8381F64.
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