
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - PORTO VELHO
ATA DE REUNIÃO

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - OUTUBRO/2021 (CONDED)

REUNIÃO 03

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 17h45m, 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 análise de equivalência para
inclusão - 2021/1. Conforme solicitado pela Chefe de Departamento, a Técnica em Assuntos
Educacionais Tharyck Nunes apresentou aos conselheiros as solicitações de análise de equivalência
para inclusão de disciplinas, conforme segue: a) Acadêmica: Wilcileyne Ribeiro Prestes.
Disciplinas: 1. DAL00735 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS (Curso: Letras Espanhol, carga horária:
80H). Após análise da ementa em confronto com a ementa da disciplina de Língua Brasileira de Sinais -
LIBRAS do Curso de Pedagogia, a disciplina pretendida foi considerada equivalente e a solicitação de
autorização de inclusão aprovada por unanimidade. 2. DAH00009 LIBRAS (Curso: História, carga horária:
80H). Após análise da ementa em confronto com a ementa da disciplina de Língua Brasileira de Sinais -
LIBRAS do Curso de Pedagogia, a disciplina pretendida foi considerada equivalente e a solicitação de
autorização de inclusão aprovada por unanimidade. b) Acadêmica: Joyce Lara Araújo da Fonseca
Garcez; Disciplinas: 1. DAH00009 LIBRAS (Curso: Ciências Sociais, carga horária: 80H). Após análise da
ementa em confronto com a ementa da disciplina de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS do Curso de
Pedagogia, a disciplina pretendida foi considerada equivalente e a solicitação de autorização de inclusão
aprovada por unanimidade. 2. DAL00735 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS (Curso: Letras
Espanhol, carga horária: 80H). Após análise da ementa em confronto com a ementa da disciplina de
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS do Curso de Pedagogia, a disciplina pretendida foi considerada
equivalente e a solicitação de autorização de inclusão aprovada por unanimidade. c) Acadêmico: Diego
Laércio Souza Carvalho. Disciplinas: 1.  DAH00009 LIBRAS (Curso: História, carga horária: 80H). Após
análise da ementa em confronto com a ementa da disciplina de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS do
Curso de Pedagogia, a disciplina pretendida foi considerada equivalente e a solicitação de autorização de
inclusão aprovada por unanimidade. 2. DAL00735 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS (Curso:
Letras Espanhol, carga horária: 80H). Após análise da ementa em confronto com a ementa da disciplina
de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS do Curso de Pedagogia, a disciplina pretendida foi considerada
equivalente e a solicitação de autorização de inclusão aprovada por unanimidade. d) Acadêmica:
Waltécia Cassiano Maciel. Disciplinas: 1. DAL00735 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS (Curso:
Letras Espanhol, carga horária: 80H). Após análise da ementa em confronto com a ementa da disciplina
de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS do Curso de Pedagogia, a disciplina pretendida foi considerada
equivalente e a solicitação de autorização de inclusão aprovada por unanimidade. Será encaminhado
documento à DIRCA solicitando registro da equivalências das disciplinas no sistema SIGAA, conforme
aprovação por unanimidade. Sem nada mais a ser acrescentado, a reunião foi encerrada às 18h 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 0795626), 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 19:39, 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 ROSANGELA DE FATIMA CAVALCANTE FRANCA,
Docente, em 29/10/2021, às 19:50, 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 19:56, 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 EDNA MARIA CORDEIRO, Docente, em 29/10/2021, às
21:55, 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 MARILSA MIRANDA DE SOUZA, Docente, em
30/10/2021, às 03:44, 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 05:57, 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 0795629
e o código CRC 67B866ED.

Referência: Processo nº 23118.011277/2021-89 SEI nº 0795629
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