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Aos dezenove dias do mês de março 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 pelo Vice-Chefe de Departamento, Prof. Dr.
Rafael Christofole�, seguindo a pauta da convocação com os seguintes membros par�cipantes: Rafael
Christofole� – Presidente, Professores: Edna Maria Cordeiro, Josemir Almeida Barros, Marlene
Rodrigues, Maria Neucilda Ribeiro, Marilsa Miranda de Souza, Márcia Machado de Lima,  Neide Borges
Pedrosa, Nilson Santos, Ricardo Costa de Sousa,  Rosângela de Fá�ma Cavalcante França, Robson
Fonseca Simões, Wendell Fiori de Faria, a Técnica em Assuntos Educacionais Tharyck Dryely Nunes
Rodrigues. Membros ausentes: Jussara Santos Pimenta (ausência jus�ficada: afastamento para pós-
doc), Juracy Machado Pacífico(ausência jus�ficada: problemas de saúde), Rafael Fonseca de Castro
(ausência jus�ficada: afastamento para pós-doc), Rosangela Aparecida Hilário, Walterlina
Brasil. INFORMES - Informes da Chefia: 1. Disciplina Fundamentos e Prá�cas do Ensino da Geografia -
Pedagogia. O Vice-Chefe informou que conforme acontece regularmente, foi solicitado
ao Departamento de Geografia a designação de um docente para ministrar a disciplina de Fundamentos
e Prá�cas do Ensino da Geografia no semestre 2021/1, porém, o referido Departamento informou a
impossibilidade da oferta neste semestre. Portanto, até o presente momento, a disciplina está sem
docente responsável e a Chefia de Departamento está buscando uma solução. 2. Férias regulamentares
- TAE Tharyck Nunes. Conforme solicitado pelo Vice-Chefe a TAE Tharyck Nunes informou sobre seu
período de férias, que acontecerá de 03 à 12 de novembro de 2021. 3. Análise Curricular 2021/1 - TAE
Tharyck Nunes. Conforme solicitado pelo Vice-Chefe a TAE Tharyck Nunes informou que em virtude da
proximidade da matrícula 2021/1, está realizando análise curricular, conforme solicitação via formulário
eletrônico do Departamento, com vista à auxiliar na definição de disciplinas para melhor fluxo dos
alunos com alguma situação a�pica em seu percurso acadêmico (reprovações, desistências ou matrícula
diferenciada). 4. Datas importantes - Calendário Acadêmico. Conforme solicitado pelo Vice-Chefe a TAE
Tharyck Nunes informou as datas importantes referentes ao termino do semestre 2020/2 e o início do
semestre 2021/1, conforme segue: 2020/2 - Data limite para as defesas de TCC e encerramento do
semestre le�vo - 18/10/2021; Avaliação reposi�va - 19/10/2021; Data limite para o lançamento de notas
e consolidação de disciplinas no sistema SIGAA - 24/10/2021. 2021/1 - Início e término do semestre
le�vo 2021/1 - 16/11/2021 a 02/04/2022; Recesso acadêmico - 01 a 30/01/2022; Data limite para
entrega de Planos de ensino - 29/10/2021; Data limite para publicação dos planos de ensino no site do
Departamento - 12/11/2021. Informes dos Membros: 1. Prof. Dr. Rafael Christofole� - I Encontro dos
Cursos de Pedagogia da UNIR a ser realizada dia 19.10 às 19h. O Vice Chefe informou acerca da
realização do a�vidade do I encontro dos Cursos de Pedagogia a ser realizada no dia 19/10/2021, a ser
transmi�da no canal do Youtube, link: h�ps://www.youtube.com/watch?v=qIZ7qO72jrM e reforçou a
importância da par�cipação da dos alunos, professores e técnicos do Curso de Pedagogia. 2. Profa Dra
Edna Maria Cordeiro - Concurso docente 2021. A Professora Edna Cordeiro, presidente da banca de
concurso para ÁREA: Educação SUBÁREA: Currículo/Fundamentos da Educação, informou que no dia
14/10/2021 foi realizada a prova escrita e 5 candidatos foram aprovados, passando para fase da prova
didá�ca a ser realizada no dia 20/10/2021. Solicitação de inclusão de ponto de pauta:
Processo 23118.009222/2021-17 - Progressão Classe D – Professor Associado nível I para Professor
Associado nível II, no inters�cio de 01/12/2019 a 30/11/2021 (Professora Neide Borges Pedrosa).
Solicitação de inclusão aprovada por unanimidade. Pontos de Pauta: 1. Processo 23118.010757/2021-
22 - Aproveitamento de disciplinas: Acadêmica Beatriz da Silva Melo. Pareceristas - Profa Dra Marlene



Rodrigues e Profa Dra Rosângela de Fá�ma Cavalcante França. As pareceristas procederam a leitura dos
pareceres favoráveis ao aproveitamento das disciplinas cursadas da UFAM para as disciplinas do Curso
de Pedagogia da UNIR, conforme segue: Parecerista Profa Dra Marlene Rodrigues - Disciplina de
Educação Especial (favorável); Parecerista Profa Dra Rosângela de Fá�ma Cavalcante França - Disciplina
de Didá�ca (favorável) . Após a leitura, os pareceres foram aprovados por unanimidade e o processo
será encaminhado à DIRCA para registro no histórico escolar da referida acadêmica. 2. Homologação de
estágio em docência do Ensino Superior (Plano de trabalho 0784283. Declaração do orientador
0784279) - Mestranda: Rozania Viana Miranda (Orientanda do Prof. Dr. Arthur de Souza Moret -
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente/PGDRA), disciplina:
Fundamentos e Prá�ca do Ensino de Ciências e Educação Ambiental - Profa. Dra. Rosângela de Fá�ma
Cavalcante França. O Vice-Chefe apresentou aos Conselheiros a documentação da referida mestranda e
passou a palavra para a Professora Rosângela França que informou que orientou a Mestranda sobre os
procedimentos para realização do estágio em docência e autorizou o início das a�vidades em virtude do
prazo. Após apreciação, o estágio foi homologado. 3. Calendário do Departamento de Ciências da
Educação 2021/1 0784293. Em atenção ao item 13 do calendário acadêmico da UNIR que define o
dia 12/11/2021 como data limite para a divulgação/publicação dos Calendários Específicos dos
Departamentos (Art. 71 do Regimento Geral da UNIR), o Vice-Chefe do Departamento apresentou aos
conselheiros o Calendário do Departamento. Após apreciação, o calendário foi aprovado por
unanimidade e será disponibilizado no site do DACED na aba "Calendários"
<h�ps://ded.unir.br/pagina/exibir/2016). 4. Solicitação de autorização para par�cipação em evento
cien�fico - Professor Dr. Wendell Fiori de Faria: 2021 - II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE ARIQUEMES –
EDUCARI, IV ENCONTRO LOCAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
- PIBID/UNIR/ARIQUEMES e I SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE FORMAÇÃO E PROFISSÃO DOCENTE
(SIFOPE) - A educação e os processos de formação de professores na atualidade: Em questão, os
desafios teórico-prá�cos. O Vice-Chefe apresentou aos conselheiros a solicitação de par�cipação do
Professor Wendell Fiori no referido evento e passou a palavra ao docente que informou que em virtude
da realização on-line, não será necessário afastamento das a�vidades acadêmicas para deslocamento.
Após apreciação, a par�cipação foi aprovada por unanimidade. 5. Planos de ensino: O Vice-Chefe
apresentou os planos de ensino conforme segue: a) Prof. Dr. Wendell Fiori de Faria - DIDÁTICA GERAL
0779365 (Letras Inglês) e Didá�ca 0783909 (Geografia); b) Prof. Dr. Josemir Almeida Barros - Educação
do Campo 0780579 e Metodologia da Produção Cien�fica e Acadêmica 0780582 (Pedagogia); c) Prof. Dr.
Robson Fonseca Simões - Legislação 0783673 (Artes Visuais) e Educação Profissional, Tecnológica e
Financeira 0783669 (Pedagogia); d) Prof. Dra Marcia Machado de Lima - Avaliação
Educacional 0785466 e Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental - I
0785468 (Pedagogia); e) Profa Dra Walterlina Brasil - TCC I 0785471; f) Profa Dra Neide Borges Pedrosa
- Legislação Educacional e Gestão Escolar 0785483 (Química) e Tecnologias Aplicadas à Educação
0785484 (Pedagogia). Após apreciação, os planos de ensino foram aprovados por unanimidade. Os
planos do Curso de Pedagogia serão divulgados no site do DACED da aba "Curso de Pedagogia Presencial
>> Planos de ensino" <h�ps://ded.unir.br/pagina/exibir/16940>. O Chefe de Departamento informou
que conforme definido no calendário acadêmico, os docentes devem encaminhar os planos de ensino
até o dia 29/10/2021. Os planos devem ser inseridos no processo: 23118.011350/2021-12 e serão
apreciados na reunião extraordinária a ser realizada no dia 29/10/2021. Inclusão de
pauta: Processo 23118.009222/2021-17 - Progressão Classe D – Professor Associado nível I para
Professor Associado nível II, no inters�cio de 01/12/2019 a 30/11/2021 (Professora Neide Borges
Pedrosa). Solicitação de inclusão aprovada por unanimidade. A presidente da comissão Profa Edna
Maria Cordeiro procedeu a leitura do parecer favorável (0785323) à progressão requerida pela
Professora Neide Borges, de Classe D – Professor Associado nível I para Professor Associado nível II.
Após apreciação, o parecer foi aprovado por unanimidade e o processo será encaminhado para as
medidas cabíveis. Sem nada mais a ser acrescentado, a reunião foi encerrada às 14h56min 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 0785508), segue assinada eletronicamente no sistema (SEI). Porto Velho, 19 de
outubro de dois mil e vinte e um. 

https://ded.unir.br/pagina/exibir/2016
https://ded.unir.br/pagina/exibir/16940


Documento assinado eletronicamente por THARYCK DRYELLY NUNES RODRIGUES, Técnica em
Assuntos Educacionais, em 22/10/2021, às 15:35, 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 RAFAEL CHRISTOFOLETTI, Docente, em 22/10/2021, às
16:35, 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 MARCIA MACHADO DE LIMA, Docente, em 22/10/2021,
às 17:13, 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 22/10/2021, às
18:03, 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 MARIA NEUCILDA RIBEIRO, Docente, em 22/10/2021, às
18:06, 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 22/10/2021, às
18:27, 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 23/10/2021,
às 16:20, 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 26/10/2021, às
09:27, 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 28/10/2021, às
01:09, 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 0788300
e o código CRC 189A15B1.

Referência: Processo nº 23118.011277/2021-89 SEI nº 0788300
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