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Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 14h, reuniram-se ordinariamente 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 Chefe de Departamento, Profa. Dra.
Juracy Machado Pacífico, seguindo a pauta da convocação com os seguintes membros par�cipantes:
Juracy Machado Pacífico – Presidente, Professores: Edna Maria Cordeiro, Josemir Almeida Barros,
Jussara Santos Pimenta, Marlene Rodrigues, Marilsa Miranda de Souza, Márcia Machado de Lima, Neide
Borges Pedrosa, Nilson Santos, Rafael Christofole�, Robson Fonseca Simões, Rosângela de Fá�ma
Cavalcante França,  Rosangela Aparecida Hilário, a Técnica em Assuntos Educacionais Tharyck Dryely
Nunes Rodrigues. Membros ausentes: Maria Neucilda Ribeiro,  Wendell Fiori de Faria, (Ausência
jus�ficada: avaliação do MEC), Rafael Fonseca de Castro (Ausência jus�ficada: afastamento para cursar
pós-doc),  Walterlina Brasil (Ausência jus�ficada: férias regulamentares). INFORMES - Informes da
Chefia: 1.  Comunicado nº 19/2021/PRAD (0658117) - Suspensão das contratações e renovações de
termo de compromisso de estagiários administra�vos. A Chefe de Departamento apresentou as
informações do comunicado nº 19/2021/PRAD que trata do "Término da vigência do Contrato
n° 11/2018/UNIR em 24/04/2021 e a impossibilidade de prorrogação. Por consequência, informamos
a necessidade de suspender as contratações e renovações de termo de compromisso de estagiários
administra�vos, considerando que o sistema SIGEPE, módulo estagiário, exige no ato do cadastro que
seja informado número de Apólice vigente. Da mesma forma, recomendamos a suspensão das
a�vidades inerentes a estágio obrigatório/a�vidades de campo, até que seja realizada nova
contratação". A Chefe de Departamento informou que a estagiária Carla Pollyana Góes Mourão foi
no�ficada e considerando que a mesma dispõe de férias pendentes, foi encaminhada à CRD solicitação
de manutenção do contrato e registro do período de férias que a estagiária têm
direito. 2. Processo: 999055894.000106/2020-71 - Paulo Cesar Gastaldo Claro. O recurso do
Departamento de Ciências da Educação contra a decisão do CONUC-NCH foi aceito, analisado e
aprovado por unanimidade da Câmara de Legislação e Normas (CLN/CONSAD). A Chefe de
Departamento informou aos Conselheiros acerca do teor do Ato decisório 1 (0630982), que trata da
decisão da Câmara de Legislação e Normas (CLN), do Conselho Superior de Administração (CONSAD),
conforme segue: "Art. 1º Dar provimento ao recurso administra�vo nº 0549979, apresentado
pelo Departamento Acadêmico de Ciências da Educação de Porto Velho (DACED-PVH), que solicita
indeferimento do pedido de remoção do docente Paulo César Gastaldo Claro. Art. 2º Disponibilizar o
código de vaga nº 307432 do Departamento Acadêmico de Ciências da Educação de Porto Velho." 3. 
ENADE 2021. Conforme comunicado (0655286), a aplicação do ENADE aos cursos cuja avaliação estava
prevista para 2020 será no ano de 2021, incluindo o curso de Pedagogia, conforme RESOLUÇÃO Nº 1, DE
23 DE ABRIL DE 2021 (0665118), publicada no D.O.U Publicado em: 26/04/2021 | Edição: 76 | Seção: 1 |
Página: 193. Estamos aguardando a publicação do Edital do ENADE 2021, que trará as
demais informações acerca do Exame. Os cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas, que fazem parte
do Ciclo III, também par�ciparão do ENADE em 2021. 4. Colação de grau 2020.1. A Chefe de
Departamento informou que conforme calendário acadêmico em vigor o período para solicitação de
colação de grau é de 01/06 a 11/06 e é de responsabilidade dos discentes. O procedimento para
solicitação é: encaminhar documentação via e-mail (ded@unir.br) - Requerimento, RG e Nada consta da
Biblioteca. O período para realização das colações é de 21/06 a 22/07 - Reitoria. Conforme informação
da Diretora do Núcleo de Ciências Humanas, o dia da colação de grau do NCH será 20 de julho. 5.



Ofertas de disciplinas no Sistema Acadêmico (SIGAA) - 2020.2. A Chefe de Departamento informou que
conforme período previsto no calendário acadêmico em vigor e aprovação da distribuição de
disciplinas para o ano/semestre de 2020.2, a Chefia e a Técnica em Assuntos Educacionais realizaram a
oferta das disciplinas do Curso de Pedagogia no sistema SIGAA e informou os Departamentos que
solicitaram disponibilização de docentes acerca das designações. A Chefe solicitou que os professores
verifiquem se está tudo correto no sistema SIGAA e reforçou a necessidade de encaminhar ao
Departamento de Ciências da Educação o dia de oferta das disciplinas em outros cursos. Informes dos
Membros: 1. Prof. Dr. Rafael Fonseca de Castro - Publicação do Dossiê "Educação Integral:
contribuições para pensar escola e sociedade". Considerando que professor está afastado para pós-
doutoramento, a Chefe de Departamento apresentou o informe do Professor Rafael Castro que trata da
publicação do Dossiê Educação Integral: contribuições para pensar escola e sociedade, que foi uma das
4 propostas vencedoras entre 13 inscritas de edital para publicação de seções temá�cas aberto pela
Revista Roteiro (UNOESC - Qualis A2) em 2019. A coletânea conta com a par�cipação de 23
pesquisadores, de dez Ins�tuições de Ensino Superior (IES), abrangendo quatro regiões e sete estados
do Brasil, além de pesquisadores de Portugal e Cuba. Entre os autores, estão 4 professores da UNIR,
sendo 3 do DACED, além de 4 egressas do Mestrado Acadêmico em Educação. Disponível no
link: h�ps://portalperiodicos.unoesc.edu.br/roteiro/issue/view/441. Pontos de Pauta: 1. Edital - Eleição
para Sub-Chefia do Departamento de Ciências da Educação: Processo 23118.004686/2021-29. A
Comissão apresentou o referido edital aos presentes, que após apreciado foi aprovado por
unanimidade. 2. Ordem de Serviço 7 (0665199 disponível no Processo nº 99955869.000037/2019-
15) - Projeto de extensão 0664924 (Código SIGAA - EVxxx-2021) - INTERSECCIONALIDADE, EDUCAÇÃO
E JUSTIÇA: Por que tantas mulheres estão ausentes dos espaços de poder e visibilidade?: Profa Dra
Rosangela Aparecida Hilário. O parecerista, Prof. Dr. Josemir Almeida Barros procedeu a leitura do
parecer (SEI 0666112) favorável ao projeto de extensão, que após apreciado foi aprovado por
unanimidade.  Outros: Definição do número mínimo de carga horária síncrona. Atendimento ao
Parágrafo único, do Art. 1° da Resolução Nº 301, DE 26 DE MARÇO DE 2021: definição do percentual
mínimo quan�ta�vo de aulas/a�vidades síncronas para que se garanta a qualidade do ensino remoto,
devendo essas informações serem publicadas nos planos de ensino e sí�os eletrônicos, respeitando-se
as especificidades de cada disciplina. Após as discussões, a decisão do DACED foi a de acompanhar as
orientações do NCH: o mínimo de 25% da carga horária de cada componente curricular com a�vidades
síncronas. As orientações do NCH, produzidas em 2020, estão disponíveis no Processo desta Reunião:
Processo nº 23118.004963/2021-01. A Chefe de Departamento relembrou a necessidade de inserção
dos planos de ensino no processo da reunião ordinário de junho para apreciação e homologação. Sem
nada mais a ser acrescentado, a reunião foi encerrada às 15h20min 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
0666094), segue assinada eletronicamente no sistema (SEI). Porto Velho, 11 de maio de dois mil e vinte
e um. 

Documento assinado eletronicamente por THARYCK DRYELLY NUNES RODRIGUES, Técnica em
Assuntos Educacionais, em 17/05/2021, às 19:41, 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 JURACY MACHADO PACIFICO, Docente, em 18/05/2021,
às 11:26, 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 18/05/2021,
às 12:21, 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 18/05/2021, às
12:31, 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 EDNA MARIA CORDEIRO, Docente, em 18/05/2021, às
12:35, 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 18/05/2021, às 12:47,
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 APARECIDA HILARIO, Docente, em
18/05/2021, às 13:23, 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 18/05/2021,
às 19:24, 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 NEIDE BORGES PEDROSA, Docente, em 24/05/2021, às
08:49, 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 0668844
e o código CRC 455BA437.

Referência: Processo nº 23118.004963/2021-01 SEI nº 0668844
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