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Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, 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: Edna Maria
Cordeiro, Juracy Machado Pacífico, Josemir Almeida Barros, Marlene Rodrigues, Marilsa Miranda de
Souza, Maria Neucilda Ribeiro, Neide Borges Pedrosa, Nilson Santos, Rafael Christofole�, Ricardo Costa
de Sousa, 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: Márcia Machado de Lima, Rosangela Aparecida Hilário (ausência jus�ficada: par�cipação em
banca de mestrado) e Walterlina Barbosa Brasil. Os docentes Jussara Santos Pimenta e Rafael Fonseca
de Castro estão afastados para pós-doutoramento. Informes da Chefia: a. Evento: V COLEE e 36°
Semana de Pedagogia da UNIR-PVH. A chefe informou sobre a realização do evento que acontecerá no
período de 15 a 17/12/2021 e ressaltou a atuação dos docentes do DACED na organização. A
Professora Marlene Rodrigues ressaltou as dificuldades em relação à disponibilidade de intérpretes para
atendimento aos eventos. Informou que foi solicitado com antecedência a liberação para o referido
evento, porém receberam a informação que não seria disponibilizado. O Professor Rafael Christofole�
também destacou a falta de apoio da UNIR em especial da ASCOM. b. Processo sele�vo de Professor
Subs�tuto. A chefe de Departamento informou acerca do andamento do processo sele�vo para
Professor subs�tuto, que teve o edital publicado no dia 07 de dezembro de 2021. A Chefe de
Departamento solicitou apoio na divulgação, considerando que o Departamento de Ciências da
Educação dispõe de 2 vagas. c. ENADE 2021. Conforme solicitado pela Chefe de Departamento, a TAE
Tharyck Nunes informou sobre os encaminhamentos referentes ao ENADE 2021, que teve a aplicação da
prova no dia 14 de novembro. Conforme informações, 2 alunos do Curso de Pedagogia não realizaram a
prova. Os alunos foram devidamente orientados acerca dos procedimentos a serem realizados para o
pedido de dispensa junto ao sistema INEP, que acontecerá no período de 16 de dezembro a 21 de
janeiro, conforme calendário ENADE. Os pedidos serão apreciados pelo Conselho de Departamento e
considerando que uma dos alunos ausentes é concluinte com condições de colar grau na próxima
solenidade a ser realizada no dia 22 de dezembro, a Chefia convocará uma reunião extraordinária, caso
os pedidos sejam apresentados antes da próxima reunião ordinária. d. Férias Chefia, Vice-Chefia e TAE.
A Chefe de Departamento informou que estará em férias no período de 07 a 21 de janeiro de
2022. Informou também que o Vice-Chefe Professor Rafael Christofole� estará em férias no mês de
janeiro e a TAE Tharyck Nunes no período de 5 a 21 de janeiro. e. Colação de grau 2020/2. Conforme
solicitado pela Chefe de Departamento, a TAE Tharyck Nunes informou acerca da Colação de grau que
acontecerá no dia 22 de dezembro, 19h. Conforme análise realizada no sistema SIGAA, 12 alunos são
considerados formandos e solicitaram a colação de grau. Os documentos foram encaminhados via
processo SEI 23118.011522/2021-58 e os demais procedimentos de orientação aos alunos foram
organizados pela Coordenação do DACED em conformidade com as orientações do Cerimonial do
NCH. f. Dolores Mariana dos Santos Gonçalves - Situação matrícula 2021. Conforme solicitado pela
Chefe de Departamento, a TAE Tharyck Nunes informou sobre a situação de matrícula da referida
acadêmica: Após o processamento de matrícula a acadêmica Dolores Mariana iden�ficou que sua
matricula não foi processada e solicitou auxilio do DACED. Foi solicitado à aluna o espelho do pedido de
matricula com obje�vo de iden�ficar o mo�vo do não processamento, no entanto, a acadêmica
informou que não havia espelho disponível no sistema SIGAA. Foi encaminhada então uma consulta à



DTI via sistema SOS, para verificar registro de tenta�va de matrícula no usuário da aluna. A DTI
iden�ficou a tenta�va e não conclusão do pedido de matrícula. A informação foi encaminhada à DIRCA
via processo SEI 23118.013047/2021-54, que registrou a matrícula no dia 08/12/2021, após declaração
da aluna informando ter ciência que não completou todos o processo de rematrícula e que também
assis�u o vídeo explica�vo de como realizar a Renovação de Matrícula que consta na página da
DIRCA h�ps://dirca.unir.br/pagina/exibir/11510 e no canal do
Youtube h�ps://www.youtube.com/watch?v=NKTIcjXgl1k&t=15s. A aluna também foi informada
que caso não faça a renovação de matrícula no próximo semestre, não será concedido uma nova chance
como foi feito nesse semestre. Sem informes dos Membros. Solicitação de Inclusão de Pauta: A Chefe
de Departamento apresentou os membros do Conselho a necessidade de inclusão de 5 pontos de pauta,
conforme segue: 1. Documento do NDE: Considerações e proposições do NDE ao Departamento de
Ciências da Educação sobre a curricularização da extensão; 2. Indicação do NDE para composição de
Grupos de Trabalho em comissões: análise das disciplinas de Didá�ca, Psicologia da Educação e
Legislação e Gestão/Polí�cas; 3. Processo 23118.013822/2021-71 – Solicitação de autorização para
realização de estágio docência; 4. Resolução para fundamentar legalmente a reestruturação do PPC do
curso de Pedagogia à distância (2/2019); 5. Processo 23118.012276/2021-51 - Progressão funcional
Professora Dra. Marlene Rodrigues. Parecer 0838248 - Professor Ricardo Costa de Sousa. Inclusões de
pauta aprovadas por unanimidade. Ponto de Pauta: 1. Processo nº 23118.003898/2021-99 - Escolha de
Coordenador do Curso de Pedagogia EAD - Informações sobre retorno do NCH. A Chefe de
Departamento apresentou aos Conselheiros o retorno do NCH acerca da solicitação de emissão da
portaria para Coordenador do Curso de Pedagogia EaD, solicitado via processo SEI 23118.003898/2021-
99. Conforme informação constate no despacho SEC-NCH 0719747, não é possível a emissão da referida
portara em virtude da suspensão do Curso de Pedagogia EaD. A Chefe de Departamento informou que
conforme consta nos arquivos do DACED, a úl�ma portaria publicada para Coordenação do Curso de
Pedagogia Ead UAB foi a PORTARIA No 93/2019/SEC-NCH/NCH/UNIR, que passou a vigorar a par�r do
dia 01 de julho de 2019. Após as discussões, os conselheiros  sugeriram informar ao NCH sobre
a PORTARIA No 93/2019/SEC-NCH/NCH/UNIR e consultar se há outro entendimento por parte do NCH.
A sugestão foi apreciada e aprovada com 11 votos favoráveis e a Chefia do Departamento encaminhará
as informações e consulta. 2. Processo nº 23118.012497/2021-20 - Pedido de redistribuição da docente
Marijâne Silveira da Silva, mediante permuta de vaga entre Ins�tuições de Ensino Superior. Parecer
0835593 da Comissão presidida pelo Prof. Wendell Fiori de Faria. O Presidente da Comissão, Professor
Dr. Wendell Fiori de Faria procedeu a leitura do parecer favorável a redistribuição da requerente. A
Chefe de Departamento apresentou aos Conselheiros o conteúdo do   O�cio-Circular Nº
13/2021/CGGE/DIFES/SESU/SESu-MEC, que trata das orientações referentes aos processos de
redistribuição. Após as discussões, o parecer foi apreciado e aprovado por unanimidade aprovando a
redistribuição da professora, conforme requerimento apresentado no processo, mediante PERMUTA
COM CÓDIGO DE VAGA ATIVO para o cargo de docente do ensino superior, MESMO CARGO e Dedicação
Exclusiva, e instrução processual completa. Considerando as exigências con�das no O�cio-Circular Nº
13/2021/CGGE/DIFES/SESU/SESu-MEC, foi deliberado pelo colegiado que o processo só poderá ser
encaminhado à Reitoria para os demais procedimentos, após a interessada incluir nos autos do processo
o documento da ins�tuição informando se há edital (ou se não há edital) vigente para a contratação de
docente para o mesmo cargo. 3. Processo nº 23118.013032/2021-96 - Pedido de remoção
do docente Wendell Fiori de Faria, mediante permuta de docentes/vagas entre os Campi da UNIR -
Campus de Porto Velho/UNIR e Campus de Ariquemes/UNIR. Parecer 0837618 da Comissão presidida
pela Profa. Edna Maria Cordeiro. A Presidente da Comissão, Professora Dra. Edna Maria
Cordeiro procedeu a leitura do parecer favorável a remoção do requerente. Após as discussões, o
parecer foi apreciado e aprovado por unanimidade, aprovando a remoção do professor Prof. Wendell
Fiori de Faria para o Departamento de Ciências da Educação do Campus de Ariquemes condicionada à
remoção e lotação do professor Josué José de Carvalho Filho no Departamento Acadêmico de Ciências
da Educação do Núcleo de Ciências Humanas/UNIR-PVH. Também, conforme definido em parecer, a
remoção do Prof. Wendell Fiori de Faria para o Departamento de Ciências da Educação do Campus de
Ariquemes será efe�vada após conclusão das a�vidades le�vas referentes ao semestre le�vo de
2021.1. 4. Processo nº 23118.012845/2021-69 - Solicitação de aproveitamento (Erivania
Menezes). Parecer 0817915 da Relatora Conselheira Rosângela França.  Conforme solicitado pela



Chefe de Departamento, a TAE Tharyck Nunes apresentou o requerimento da referida aluna, que foi
encaminhado conforme período indicado no calendário acadêmico, porém não foi localizado pela
Coordenação, sendo assim, analisado fora do prazo. A parecerista Professora Dra Rosângela França
procedeu a leitura do parecer favorável ao aproveitamento. Após as discussões o parecer foi apreciado e
aprovado por unanimidade. 5. Solicitações de acompanhamento especial e Turma Especial - Parecer da
Relatora Conselheira Tharyck Nunes. A parecerista TAE Tharyck Nunes apresentou aos Conselheiros os
estudos realizados com base nos históricos escolares dos requerentes, disponíveis no SIGAA. Após as
discussões, os pedidos foram apreciados individualmente, considerando disponibilidade de professor,
deliberados conforme segue: 1. Disciplina: Educação de Jovens e Adultos – 6° Período: Indeferido; 2.
Disciplina: Fundamentos e Prá�cas da Educação a Distância - 8° Período : Indeferido;
3. Disciplina: Tecnologia Aplicada a Educação - 3° Período: Deferido (Professora Dra Neide Borges
Pedrosa); 4. Disciplina: Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental - II e em
Espaços Não Escolares - 8° Período  : Indeferido; 5. Disciplina: Psicomotricidade - 2° Período : Indeferido;
6. Disciplina: Sociolinguís�ca - 2° Período : Indeferido; 7. Disciplina: Psicologia da Aprendizagem - 2°
Período  : Indeferido; 8. Disciplina: Educação Especial - 4° Período : Indeferido. Considerando aprovação,
a Chefia de Departamento encaminhará a DIRCA o pedido de registro de acompanhamento especial
referente a disciplina de Tecnologia Aplicada a Educação - 3° Período, que será ofertado pela Professora
Dra. Neide Borges Pedrosa à acadêmica Tanara de Brito Oliveira. 6. Processo nº 23118.013364/2021-
71. Curso de Extensão. Parecer da Relatora Conselheira Marlene Rodrigues. A parecerista, Professora
Dra Marlene Rodrigues procedeu a leitura do parecer favorável à realização do Curso de extensão
in�tulado Pesquisa, Pós-graduação e Formação de professores indígenas. Após apreciação, o parecer foi
aprovado por unanimidade. 7. Processo nº 23118.013786/2021-46 - Solicitação de afastamento
(Professora Marilsa Miranda de Souza) - Par�cipação em reunião da diretoria do Sindicato Nacional dos
Docentes do Ensino Superior- ANDES-SN, do qual  ocupa o cargo de 1ª Secretária da Regional Norte I,
nos dias 17 e 18 de dezembro de 2021 . A Professora apresentou a solicitação e e a Chefe de
Departamento destacou a necessidade de anexar o Convite ou Convocatória para a par�cipação. Após a
apreciação a solicitação de afastamento foi aprovada com 12 votos favoráveis. 8. Indicação do nome do
prof. Ricardo para a Chefia no período de 7 a 21 de janeiro. Em decorrência das férias da Chefe e do
Vice- Chefe de Departamento, há a necessidade de indicação de outro docente para responder pelo
Departamento no período de 7 a 21 de janeiro de 2022. Considerando que o docente Ricardo Costa de
Sousa não estará em férias no referido período, seu nome foi indicado para assumir a Chefia subs�tuta.
Após apreciação, a indicação do nome do Professor foi aprovada unanimidade. Inclusões de
pauta: 9. Processo: 23118.013801/2021-56. O�cio NDE 0839597: Considerações e proposições do NDE
ao Departamento de Ciências da Educação sobre a curricularização da extensão. O Presidente do NDE
apresentou aos Conselheiros um documento denominado o�cio 0839597. Após as discussões foi
aprovado o envio das proposições à PROGRAD, PROCEA e Reitoria. 10. Indicação do NDE para
composição de Grupos de Trabalho em comissões: análise das disciplinas de Didá�ca, Psicologia da
Educação e Legislação e Gestão/Polí�cas. O Presidente do NDE do Curso de Pedagogia Presencial
informou que o obje�vo das comissões é analisar as ementas das disciplinas de Didá�ca, Psicologia da
Educação e Legislação e Gestão/Polí�cas ofertadas nos diferentes cursos de licenciaturas, com vistas à
definir uma orientação a par�r de um posicionamento do Colegiado do DACED-PVH, que poderá
contribuir com os departamentos para a definição das disciplinas a serem criadas e/ou reformuladas no
âmbito de cada Curso. Será, inicialmente produzido um documento orientador às Comissões e, após
relatório das Comissões será organizado um documento final com orientações que será apresentado aos
cursos que ofertam disciplinas pedagógicas. Após as discussões, as comissões foram compostas,
inicialmente, conforme segue: Psicologia da Educação - Rafael Christofole�, Maria Neucilda e Ricardo
Costa; Legislação - Marilsa Miranda e Walterlina Brasil; Didá�ca - Nilson Santos, Rosângela França, Edna
Cordeiro e Neide Borges. As comissões poderão receber novos membros se assim desejarem e será
solicitada a portaria ao NCH ou Ordem de serviço do DACED. A proposta foi aprovada por unanimidade
dos presentes. 11. Processo 23118.013822/2021-71 - Solicitação de autorização para realização de
estágio docência. A professora Rosângela França apresentou aos Conselheiros o requerimento para
realização de Estágio em docência das mestrandas Atalia Serra Félix, na Disciplina Fundamentos e
Prá�ca da Alfabe�zação I e Priscila Brenha Abreu dos Santos, na Disciplina Didá�ca, conforme planos de
trabalho anexados ao processo SEI (0839958 e 0839958). Após apreciação o requerimento foi apreciado



e aprovado por unanimidade dos presentes. 12. Resolução para fundamentar legalmente a
reestruturação do PPC do curso de Pedagogia à distância (2/2019). Os membros do NDE do Curso de
Pedagogia EaD presentes na reunião solicitaram que, em decorrência do NDE ser consul�vo que os
membros do Conselho de Departamento deliberassem sobre a con�nuidade da elaboração do PPC do
Curso de Pedagogia EaD com base na Resolução  02/2019 ou Aguardar definição se será de fato a
referida resolução que irá fundamentar a elaboração do PPC. Após as discussões as 2 propostas foram
apreciadas e foi deliberado por unanimidade que o NDE deverá aguardar. 13.
Processo 23118.012276/2021-51 - Progressão funcional Professora Dra Marlene Rodrigues.
Parecer 0838248 - Professor Ricardo Costa de Sousa. O parecerista, Professor Ricardo Costa de
Sousa. procedeu a leitura do parecer favorável à Progressão funcional de Professor Classe de Adjunto
(C)-1 para Professor Adjunto (c)-2, referente ao inters�cio de 01 de março de 2016 a 28 de fevereiro de
2018. Após apreciação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Sem nada mais a ser acrescentado, a
reunião foi encerrada às 18h05m 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 0840536), segue assinada
eletronicamente no sistema (SEI). Porto Velho, 14 de Dezembro de dois mil e vinte e um. 

Documento assinado eletronicamente por THARYCK DRYELLY NUNES RODRIGUES, Técnica em
Assuntos Educacionais, em 20/12/2021, às 17:08, 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 20/12/2021, às 17:22, 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 20/12/2021, às
17:41, 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 NEIDE BORGES PEDROSA, Docente, em 20/12/2021, às
18:12, 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 20/12/2021, às
18:41, 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 20/12/2021, às
19:03, 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 20/12/2021, às 19:26,
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 MARLENE RODRIGUES, Docente, em 20/12/2021, às
19:53, 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 20/12/2021, às
22:53, 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 20/12/2021,
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às 22:59, 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 21/12/2021,
às 15:40, 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 0842665
e o código CRC 1A01594E.

Referência: Processo nº 23118.011277/2021-89 SEI nº 0842665
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