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Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 14h, reuniram-se extraordinariamente 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 Vice-Chefe de Departamento, Profa.
Dra. Marlene Rodrigues, seguindo a pauta da convocação com os seguintes membros par�cipantes:
Professores: Marlene Rodrigues – Presidente, Professores: Edna Maria Cordeiro, Josemir Almeida
Barros, Jussara Santos Pimenta, Márcia Machado de Lima, Nilson Santos, Rafael Christofole�, Robson
Fonseca Simões e Wendell Fiori de Faria; Técnica em Assuntos Educacionais Tharyck Dryely Nunes
Rodrigues e Representantes discentes: Alexandre Victor Soares de Melo, Giovanna Victoria Ribeiro
e Carlos Henrique dos Santos Bezerra. Ponto de Pauta: 1. Discussão sobre o conteúdo da Resolução
CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019 que ins�tui a Base Nacional de Formação de Professores. A
Vice-Chefe de Departamento informou que a reunião seria gravada, registrando como presentes no
início da gravação 9 professores, 1 técnica e  12 alunos. Em seguida, a Vice-Chefe de Departamento
apresentou a necessidade da reunião para conhecimento e apreciação acerca do documento produzidos
pelos NDEs dos cursos de Pedagogia vinculados ao DACED, com o obje�vo de responder aos
ques�onamentos apontados sobre a Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019 que ins�tui a
Base Nacional de Formação de Professores conforme deliberado entre “Comissão de Professores dos
cursos de Licenciatura da UNIR”, professores, chefes de Departamentos e membros de NDEs de cursos
de Licenciatura e bacharelado da UNIR e da Pró-reitora de Graduação, realizada no dia 12 de abril de
2021. Após a abertura da reunião, a Vice-Chefe de Departamento passou a palavra aos presidentes dos
NDEs dos Cursos de Pedagogia Presencial e EaD. O Professor Dr. Wendell Fiori de Faria procedeu a
leitura do documento que foi amplamente discu�do e apreciado por tópicos in�tulados "Dimensão",
conforme segue: Considerando que a Resolução 002/2019/CNE, encerra uma obrigação legal em seu
cumprimento e que afetará o sistema de avaliação dos cursos (INEP/MEC); Que a per�nência desta
Resolução não foi discu�da amplamente/ins�tucionalmente na Unir, no tempo devido (considerando-se
matéria vencida, restando apenas o cumprimento); Que, quase 100% das matrizes curriculares dos
cursos da Unir foram renovadas pautadas pela Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015; e que os
procedimentos regulamentares incluindo prazos implicam uma concentração de esforços para decidir e
apresentar o cumprimento da Resolução. A comissão deliberou o seguinte encaminhamento: Que cada
Departamento, sob a coordenação de seu Núcleo Docente Estruturante discuta a referida Resolução e
sua matriz curricular com os professores, estudantes e técnicos que o compõe levando em conta 04
dimensões, as quais seguem com as respec�vas respostas construídas no âmbito desta
reunião: Dimensão 1: Avaliação de Conjuntura (qual o comportamento polí�co e posição assumida por
en�dades representa�vas – local e nacional - e principalmente a posição assumida por outras IFES
diante desta Resolução?). Em relação ao curso de Pedagogia, os membros do NDE e professores
reunidos no dia 27 de abril de 2020, mencionaram que as discussões e debates no âmbito nacional e
local denotam a contrariedade em acatar as prerroga�vas apresentadas nesta resolução em decorrência
da elaboração ter sido efetuada de forma monocrá�ca e por não respeitar o processo forma�vo que
vinha sendo desenvolvido no âmbito do curso de Pedagogia. Ressaltou-se também a retaliação
promovida no campo de habilitação do pedagogo, em que o profissional, para habilitar-se nas diversas
áreas de atuação do curso, terá que frequentar a universidade por aproximadamente 6 anos. Neste
aspecto o curso assumirá um perfil de curso de formação integral, sem oferecer as devidas condições
aos seus alunos, que são principalmente acadêmicos(as) da classe popular. Após apreciação, a proposta



de texto em resposta a Dimensão 1 foi aprovada por unanimidade. Dimensão 2: Polí�ca (qual o impacto
polí�co-pedagógico da nova regulamentação na Matriz Curricular do Curso?) O debate realizado durante
a reunião indicou a percepção de um impacto nega�vo no projeto polí�co pedagógico, ao priorizar uma
dimensão forma�va tecnicista do Pedagogo que contribuirá para des�tuí-lo grada�vamente do processo
intelectual forma�vo vinculado ao processo cien�fico que envolve o ensino e aprendizagem aliado as
ciências complementares, como Psicologia, Sociologia, Filosofia, Didá�ca, Currículo, etc. Indica, ainda,
um trabalho docente voltado para o processo forma�vo que era oferecido no curso "Normal" baseado
em uma racionalidade mais instrumental (funcional imediata adapta�va), interferindo no processo de
universalização dos saberes da Pedagogia. Na discussão entre os membros do NDEs a professora
Walterlina Brasil acrescentou que a Lei reduz a formação do Pedagogo para perspec�va OPERACIONAL
da prá�ca docente. Ou seja, a�nge todo o perfil do curso, não sendo prejudicado somente nas
prerroga�vas que pretende atender a BNCC. Após apreciação, proposta de texto em resposta a
Dimensão 2 foi aprovada por unanimidade. Dimensão 3: Jurídico-polí�ca (norma�va imposi�va para o
cumprimento) (prazos, consequências etc.) O prazo para que o PPC do curso seja discu�do e ajustado à
norma proposta pela Resolução 2/2019 é insuficiente para ocorrer de forma democrá�ca e par�cipa�va
nos âmbitos acadêmicos, pois seu trâmite para elaboração e aprovação ultrapassa, ao menos, um ano
de trabalho. Uma proposição é que no ato da elaboração do PPC a Prograd realize com o NDE o CHECK
LIST para conferir o cumprimento das prerroga�vas legais a serem contempladas no documento,
evitando que a proposta retorne ao departamento e NDE para correções posteriores à sua aprovação no
Conselho de Departamento e no Núcleo de Ciências Humanas. Após apreciação, a proposta de texto em
resposta a Dimensão 3 foi aprovada por unanimidade. Dimensão 4: Operacional-administra�va (A Res.
002/2019, vai de encontro, ou não, às norma�vas específicas que disciplinam um perfil par�cular para a
Matriz do Curso? Legislação própria para implantar o curso) Os par�cipantes desta reunião consideram
que a Resolução 2/2019 não atende às norma�vas específicas que disciplinam um perfil par�cular para
a Matriz do Curso, porque as mudanças dos campos de habilitação transformam o perfil do egresso o
que interfere incisivamente na matriz curricular e no viés forma�vo do curso. A resolução também
retoma a discussão para a formação do pedagogo especialista e/ou generalista, mas fazendo uma
adequação somente para atender as demandas da BNCC, sem considerar a formação ampliada do
pedagogo generalista. Após apreciação, proposta de texto em resposta a Dimensão 4 foi aprovada por
unanimidade. Outras questões levantadas pela Comissão: Em relação a capacidade ins�tucional do
Curso para o atendimento da resolução 002/2019, os par�cipantes da reunião foram unânimes em
afirmar não haver condições para atender as prerroga�vas proposta de forma a oferecer uma formação
ampla ao egresso do curso de Pedagogia. Não há professores suficientes para atender as alterações
propostas, assim como ainda padecemos com a carência de salas de aula para atendimento adequado
aos alunos, inexistência de laboratórios de informá�ca e insuficiência de recursos materiais. Durante
a apreciação das dimensões para a aprovação das respostas descritas acima foi aberta a possibilidade de
diálogo e debate aos presentes, que fizeram suas considerações acerca da temá�ca. Considerando a
necessidade de indicação de representantes dos NDEs e dos Departamentos para compor a Comissão de
Professores dos cursos de Licenciatura da UNIR, foi realizada consulta e os seguintes professores foram
indicados como representantes: Professor Dr. Rafael Christofole� - NDE Pedagogia Presencial, Professor
Dr. Wendell Fiori de Faria - NDE Pedagogia EaD e Professor Dr. Nilson Santos - Departamento de Ciências
da Educação. As indicações foram aprovadas por unanimidade. Sem nada mais a ser acrescentado, a
reunião foi encerrada às 15h18min 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 0661098), segue assinada
eletronicamente no sistema (SEI). Porto Velho, 04 de maio de dois mil e vinte e um. 

Documento assinado eletronicamente por THARYCK DRYELLY NUNES RODRIGUES, Técnica em
Assuntos Educacionais, em 06/05/2021, às 11:09, 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 06/05/2021,
às 11:36, 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


Documento assinado eletronicamente por WENDELL FIORI DE FARIA, Docente, em 06/05/2021, às
11:54, 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 06/05/2021, às
12:14, 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 06/05/2021, às
12:16, 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 06/05/2021,
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 NILSON SANTOS, Docente, em 06/05/2021, às 12:41,
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 06/05/2021, às
19:05, 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
07/05/2021, às 11:14, 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 0662077
e o código CRC 881590DE.

Referência: Processo nº 23118.004715/2021-52 SEI nº 0662077
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