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REUNIÃO ORDINÁRIA - FEVEREIRO/2022 (CONDEP)

Aos oito dias dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 14h, reuniram-
se ordinariamente os membros do Conselho do Departamento de Ciências da
Educação (CONDEP), via reunião remota u�lizando a plataforma GOOGLE MEET. A
reunião foi aberta pela Presidenta, Profa. Dra. Juracy Machado Pacífico, seguindo a
pauta da convocação, com os seguintes membros par�cipantes: Carlos Magno
Naglis Vieira, Edna Maria Cordeiro, Juracy Machado Pacífico, Márcia Machado de
Lima, Marlene Rodrigues, Marilsa Miranda de Souza, Maria Neucilda Ribeiro, Neide
Borges Pedrosa, Nilson Santos, Rafael Christofole�, Ricardo Costa de Sousa,
Rosangela Aparecida Hilário, Rosângela de Fá�ma Cavalcante França, Robson
Fonseca Simões, Tharyck Dryely Nunes Rodrigues, Wendell Fiori de Faria e
o representante discente Alexandre Victor Soares de Melo. Membros
ausentes: Josemir Almeida Barros (ausência jus�ficada: Realização de a�vidades de
campo em escolas rurais e ribeirinhas com o Prof. Dr. Diego Juárez Bolaños -
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México) e Walterlina Barbosa Brasil. Os
docentes Jussara Santos Pimenta e Rafael Fonseca de Castro estão afastados para
pós-doutoramento. Informes da Chefia: a. Contratação de docente - Apresentação
do Professor Dr. Carlos Magno Naglis Vieira. A Chefe de Departamento informou
aos conselheiros acerca da contratação do Prof. Dr. Carlos Magno Naglis Vieria, que
tomou posso no dia 18 de janeiro de 2022 e iniciou suas a�vidades no mesmo dia.
Após dar as boas vindas ao Professor, a Chefe passou a palavra ao Docente que
apresentou-se aos colegas e foi recebido com felicitações e desejo de sucesso. b.
Processo: 23118.009975/2021-14 - Relatório de Auditoria CGU 201410716, que
trata da necessidade de atualização do perfil no SIGAA. Conforme solicitado pela
Chefia de Departamento, a TAE Tharyck Nunes apresentou aos conselheiros as
demandas apresentadas no referido processo e reforçou a necessidade de
atualização do perfil do SIGAA com cadastro e atualização das a�vidades de ensino,
pesquisa, extensão e gestão que são desenvolvidas pelos docentes. A TAE Tharyck
Nunes informou ainda que o perfil público SIGAA dos docentes é disponibilizado no
site do Departamento, conforme lei de acesso à informação. c. Processo:
23118.010817/2021-15 - Relatório da CGU (0779338), quanto à homologação e
acompanhamento do Plano de Trabalho Docente, bem como a inserção das
informações no Plano Individual Docente PID/SIGAA. Conforme solicitado pela
Chefia de Departamento, a TAE Tharyck Nunes apresentou aos conselheiros as
demandas apresentadas no referido processo e reforçou a informação



encaminhado via e-mail, que trata da necessidade de inserção d Plano Individual
Docentes PID no sistema SIGAA. Alguns docentes relataram não localizar o local
adequado para inserção do referido plano no sistema SIGAA. A TAE informou que
será realizada consulta à DIRCA acerca dos procedimentos para inserção e
encaminhará as orientação do setor competente. d. Licença para tratamento de
saúde - Manual de procedimentos (item 1.1.11, página 59). Conforme solicitado
pela Chefia de Departamento, a TAE Tharyck Nunes informou sobre os
procedimento para encaminhamento de atestados e laudos médicos, que
conforme manual de procedimentos devem ser encaminhados a DGP e SIASS. A
TAE Tharyck Nunes reforçou que aos atestados e laudos médicos não devem ser
inseridos no SEI e a Coordenação não deve ter acesso, considerando que trata-se
de informação pessoal, portanto, é indispensável seguir as orientações do item
1.1.11, página 59 - manual de procedimentos administra�vo da UNIR. e. Regime
excepcional - Acadêmica Beatriz da Silva Melo. Conforme solicitado pela Chefia de
Departamento, a TAE Tharyck Nunes informou sobre o regime excepcional da
acadêmica Bea� da Silva Melo, que compreenderá o período de 7 de janeiro de
2022 à 6 de abril de 2022. A TAE Tharyck Nunes informou que a documentação
referente ao regime excepcional foi encaminhado aos docentes das disciplinas
per�nentes via processo SEI 23118.013365/2021-15 e a acadêmica foi orientada a
entrar em contato com os docentes. Informes dos Membros: a. Professor Wendell
Fiori de Faria - Gravação de aulas Google meet - O Professor informou que não
está sendo possível gravar as aulas ministradas u�lizando a plataforma google
meet. A TAE Tharyck Nunes informou que conforme informação recebida via email
a Direção do NCH realizou consulta à DTI sobre a impossibilidade das gravações e
aguarda resposta. A Diretora do NCH encaminhou sugestões de plataformas que
permitem a gravação. As sugestões serão encaminhadas aos docentes via email. b.
Professora Marilsa Miranda de Souza- ADUNIR: A Professora informou que por
decisões judiciais foram suspensas as eleições do “Sind-adunir”, mas a atual
diretoria seguiu o processo eleitoral desobedecendo tal decisão. Outra decisão
judicial foi a de dar posse a uma diretoria provisória eleita em assembleia geral
realizada por autoconvocação de filiados. Essa decisão só ocorreu em 16 de
dezembro de 2021 e a par�r disso estamos tentando tomar posse do Sindicato que
a atual diretoria resiste em repassar. Aguardamos nova decisão judicial para que a
diretoria afastada repasse o acesso a estrutura e bens. Será convocada uma
assembleia em breve para informar detalhadamente a situação da ADUNIR, que
precisa ser retomada para seguir a luta em defesa de nossos direitos, inclusive para
direção de uma greve que está sendo construída em todo o Serviço Público
federal. c. Professora Marilsa Miranda de Souza - Deliberação do Consun sobre
retorno as aulas presenciais e passaporte vacinal: A Professora informou que no
dia 23/02/2022 ocorrerá sessão plenária do CONSUN para deliberar sobre o
calendário do próximo semestre e sobre a forma de retorno. Há três posições: 1)
que defende o retorno presencial, 2) que mantém o ensino remoto e 3) que
defende o retorno presencial com passaporte. A professora Marilsa como



representante dos docentes no CONSUN gostaria de conhecer a posição dos
colegas de departamento sobre essa questão. A Chefe de Departamento informou
que convocará uma reunião extraordinária para discu�r o tema. d. Representante
discente Alexandre Victor Soares de Melo - Consulta aos acadêmicos: O
acadêmico Alexandre Victor informou que o Diretório Central dos Estudantes da
UNIR lançou um ques�onário discente de pesquisa de opinião à todos os
estudantes da Universidade Federal de Rondônia. A pesquisa tem por obje�vo
iden�ficar o posicionamento dos discentes sobre três questões importantes: 1-
Retorno presencial no semestre le�vo 2021.2 (abril de 2022); 2- Comprovante
vacinal obrigatório (passaporte vacinal); e 3- Taxa de imunização de todos os
estudantes. A pesquisa auxiliará o DCE a tomar uma posição a respeito destes três
temas, portanto, considera importante que o máximo de departamentos
divulguem a ação entre seus discentes. Diante do exposto, solicitou que o
departamento acadêmico de Ciências da Educação divulgue o formulário aos
estudantes do Curso de Pedagogia através do SIGAA ou por e-mail, garan�ndo que
esses estudantes tenham sua opinião ouvida pela en�dade. Solicitação de Inclusão
de Pauta: A Chefe de Departamento apresentou aos membros do Conselho a
necessidade de inclusão de 1 ponto de pauta, conforme segue: 1. Plano Anual
Docente 2021 – Professor Dr. Rafael Fonseca de Castro. Inclusão de pauta
aprovada por unanimidade. Ponto de Pauta: 1. Processo nº 23118.013854/2021-
77 - Permuta ambientes didá�cos: Labrinteca – Sala 105, Bloco 1B. Prédio Azul –
pós-graduação. A Chefe de Departamento apresentou aos Conselheiros a proposta
de permuta que caso seja efe�vada trocará o local de funcionamento da
LABRINTECA para a sala 105 do bloco 1B e passará a sala de aula do PPGEEProf que
hoje é a sala 105 do Bloco 1B, para a Sala 14, Segundo Piso do Prédio de Grupos de
Pesquisa do NCH, hoje denominado Espaço Profa. Ana Maria de Lima Souza, sala
donde hoje é a LABRINTECA. A Professora Juracy Pacífico na, condição de
Coordenadora da LABRINTECA, apresentou suas perspec�vas sobre a mudança e
ressaltou como aspectos posi�vos a proximidade ao banheiro adequado para
crianças e as salas do Curso de Pedagogia, bem como espaço externo mais amplo
para trânsito e outras a�vidades com as crianças em área externa. Como aspectos a
serem observados e que requerem atenção, a Coordenadora destacou o já
observado pelos conselheiros do PPGEEProf, como a necessidade de adequação da
Sala 105, Bloco 1B para recepção da LABRINTECA: reforma, medidas de segurança
como grades nas janelas e trancas adequadas na porta, considerando que o
Laboratório dispõe de equipamentos, mobiliários e brinquedos que são patrimônio
da UNIR. Após a apresentação da Chefia de Departamento, a proposta foi discu�da
pelos Conselheiros. Os Professores Marcia e Wendell sugeriram que seja solicitado
um parecer técnico da Comissão de engenharia da UNIR sobre a adequação do uso
da sala 105 para fins de Laboratório do Brinquedo, quanto à observância do
atendimento às normas técnicas. Após apreciação as seguintes decisões foram
tomadas: a permuta entre os ambientes fica aprovada, mas o deslocamento de
uma sala para a outra fica condicionada ao atendimento das condições de



adequação de espaço e segurança da sala 105, bloco 1B para garan�r condições
para receber as crianças e os materiais e equipamentos, bem como a garan�a de
que a nova sala de Aula do PPGEEProf (Sala 14, Segundo Piso do Prédio de Grupos
de Pesquisa do NCH) não sofra interferências futuras e que seja de uso exclusivo do
PPGEEProf, considerando que o retorno à presencialidade implicará no uso integral
da sala com aulas para os cursos de mestrado e doutorado e outras a�vidades de
pesquisa e extensão. A permuta e o troca dos equipamentos e materiais entre as
salas só se fará com as condições favoráveis para ambos: PPGEEProf e LABRINTECA.
A Permuta condicionada foi aprovada por 15 votos favoráveis. 2. Processo
nº 23118.001058/2022-72 - Compensação do período anterior a efe�vação de
matrícula - 5ª Chamada - PROCESSO SELETIVO UNIR/2021 (1º semestre). Conforme
solicitado pela Chefia de Departamento, a TAE Tharyck Nunes apresentou aos
Conselheiros o email encaminhado pela DIRCA, que trata da informação acerca da
matrícula dos alunos ingressantes a par�r da 5ª Chamada e da necessidade de
compensação do período anterior a efe�vação de matrícula. Considerando o
disposto na Resolução 377/CONSEA 0878522, que preconiza "o Departamento fica
responsável por organizar-se para atender os discentes ingressantes", após as
discussões, foi APROVADO com 12 votos favoráveis que cada docente fará um
plano de compensação para os alunos matriculados a par�r da 5ª Chamada. O
plano e as orientações aos discentes deverá ser inserido no Processo
nº 23118.001058/2022-72, ser encaminhado a todos os discentes e será
homologado em reunião do CONDED. 3. Processo nº 23118.000602/2022-
69 - Curso de Extensão in�tulado: DIÁLOGOS.COM Maxqda: uso de so�ware na
pesquisa em Educação (Relator - Prof. Dr. Robson Fonseca Simões/Ordem de
Serviço Nº 1/2022/DACED 0876274). O parecerista, Professor Robson Fonseca
Simões. procedeu a leitura do parecer favorável à realização do Curso de extensão.
Após apreciação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 4. Processo
nº 999055869.000130/2019-84 - Adequação do Plano de Qualificação Docente do
Departamento de Ciências da Educação (Comissão - Ordem de Serviço Nº
3/2022/DACED 0876327). Re�rado de pauta. 5. Processo nº 23118.000968/2022-
38 - Projeto de Pesquisa: ACADÊMICOS INDÍGENAS  NO ENSINO SUPERIOR:
trajetórias, formações e contribuições para uma pedagogia intercultural, (Relator -
Prof. Dr. Josemir Almeida Barros/Ordem de Serviço Nº 4/2022/DACED 0876917).
Re�rado de pauta. 6. Processo nº 23118.000602/2022-69 - Progressão Funcional:
Profa. Dra. Marilsa Miranda de Souza -Associado II para Professor Associado III
referente ao inters�cio de 02/02/2020 a 03/02/2022 (Relatora - Profa. Dra.
Rosângela de Fá�ma Cavalcante França/Ordem de Serviço Nº
5/2022/DACED 0878677). A parecerista, Professora Rosângela França procedeu a
leitura do parecer favorável à progressão funcional. Após apreciação, o parecer foi
aprovado por unanimidade. 7. Processo nº 23118.000971/2022-51 - Solicitação de
autorização para finalização de orientações de mestrado e doutorado em outra
ins�tuição - Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica
Dom Bosco/UCDB (Prof. Dr. Carlos Magno Naglis Vieira). O Professor apresentou a



necessidade de conclusão de orientações de mestrado e doutorado iniciadas antes
da sua contratação. O Docente informou que as orientações não são remuneradas
e não será necessário deslocamento para outra cidade, pois as orientação serão
realizadas on-line, não apresentando ônus para UNIR, bem como não trará
prejuízos para as a�vidades docentes. Após apreciação, a solicitação foi
aprovada por unanimidade. 8. Processo nº 23118.000905/2022-81 -
Solicitação docentes para as áreas pedagógicas - Departamento de Ciências Sociais.
A Chefe de Departamento apresentou aos Conselheiros a solicitação da Chefia do
Departamento de Ciências Sociais, que solicitou indicação de docente para
ministrar as disciplinas de: Filosofia da Educação (DAC00606), Sociologia da
Educação (DAC00607), Polí�ca e Legislação Educacional (DAC00608), Avaliação
Educacional (DAC00610) e História da Educação (DAC00601). A Chefe de
Departamento informou que após as reformulações de PPCs dos cursos de
licenciaturas do Campus de Porto Velho, o Departamento vem recebendo diversas
solicitações para atendimento de disciplinas que não são normalmente ofertadas
pelo DACED. Após a apresentação, a solicitação foi discu�da. A par�r das
discussões, o Colegiado chegou ao seguinte entendimento: o DACED deve atender
as disciplinas de Didá�ca, Estrutura e Legislação/Gestão Educacional e Psicologia da
Educação, disciplinas que já são contabilizadas (três para cada curso) nas demandas
de atribuições e que o Departamento consegue atender, considerando os recursos
humanos hoje lotados no Departamento. Entende que são disciplinas das áreas
pedagógicas, mas que não houve, por parte da UNIR (Prograd, NCH e Cursos)
nenhum diálogo sobre o atendimento às novas demandas. Não se recursa, pois
entende que tem competência pedagógica e cien�fica para as demandas, mas não
dispõe de pessoal. Precisa aguardar um posicionamento da Prograd, tanto no
âmbito das polí�cas para implementação dos currículos para a formação de
professores, de modo geral, como na disponibilização de docentes para o DACED
para que possa atender, com qualidade, às novas áreas demandadas. A decisão foi
a de que até que se definam as polí�cas e se amplie o quan�ta�vo de docentes do
DACED, o mesmo deverá permanecer atendendo somente às três disciplinas
historicamente atendidas: Didá�ca, Estrutura e Legislação/Gestão Educacional e
Psicologia da Educação e que uma reunião com Prograd deverá ser solicitada para
discussão do tema. 9. Solicitação de orientação de Monografia - Acadêmico Lucas
Soares Rodrigues de Lima (Curso: Licenciatura em Química - UNIR - Tema: Os
impactos causados pela BNCC e do PCN+ no ensino de química). Conforme
solicitado pela Chefia de Departamento, a TAE Tharyck Nunes apresentou aos
Conselheiros a solicitação de orientação de monografia e informou que em
consulta previa realizada via e-mail e grupo de wa�s, a Professora Walterlina Brasil
colocou-se a disposição para realizar a referida orientação. Após apreciação, a
indicação da Professora Walterlina Brasil foi aprovada por unanimidade. 10. Plano
Anual Docente 2021 – Professor Dr. Rafael Fonseca de Castro. O Professor
apresentou o referido plano que, após apreciação, foi homologado por
unanimidade. Sem nada mais a ser acrescentado, a reunião foi encerrada às



16h25m e EU, Tharyck Dryely Nunes Rodrigues Fon�neles, 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 0879520), segue assinada eletronicamente no sistema (SEI). Porto
Velho, 08 de Fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Documento assinado eletronicamente por THARYCK DRYELY NUNES RODRIGUES FONTINELES,
Técnica em Assuntos Educacionais, em 15/02/2022, às 10:32, 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 15/02/2022, às 10:39, 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 WENDELL FIORI DE FARIA, Docente, em 15/02/2022, às
10:46, 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 NEIDE BORGES PEDROSA, Docente, em 15/02/2022, às
11:02, 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 15/02/2022,
às 11:15, 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 MARCIA MACHADO DE LIMA, Docente, em 15/02/2022,
às 11:24, 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 15/02/2022, às 11:25,
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 CARLOS MAGNO NAGLIS VIEIRA, Docente, em
15/02/2022, às 11:39, 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 ROBSON FONSECA SIMOES, Docente, em 15/02/2022, às
12:01, 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
15/02/2022, às 13:51, 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 15/02/2022, às
16:07, 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 15/02/2022, às
20:50, 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
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
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
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
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
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


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 0880460
e o código CRC 1AFF4A4D.

Referência: Processo nº 23118.000746/2022-15 SEI nº 0880460

http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

