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Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 11h35m, reuniram-se
extraordinariamente 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:
Josué José de Carvalho Filho, Juracy Machado Pacífico, Márcia Machado de Lima, Marlene Rodrigues,
Neide Borges Pedrosa, Nilson Santos, Rafael Christofole�, Rafael Fonseca de Castro, Rafael David
Abrunhosa, Renata Veiga Miranda, Ricardo Costa de Sousa, Robson Fonseca Simões, Rosangela
Aparecida Hilário, Sandra Andrea Miranda e Tharyck Dryely Nunes Rodrigues. 1. Plano de
Biossegurança: Retorno das a�vidades/aulas presenciais - 2021.2. A Chefia de Departamento informou
aos presentes sobre o Plano de Biossegurança e destacou que há, na página geral da UNIR orientações
sobre a fase em que se encontra cada Campus da UNIR em relação à contaminação pela doença Covid
19, e impactos na capacidade das salas de aula para o atendimento às aulas presenciais. O
Departamento apresentou uma planilha com o número de alunos matriculados em cada disciplina e a
situação de oferta de cada disciplina, se remota ou presencial, em atendimento ao máximo permi�do
dependendo da fase em que a Campus es�ver em grau de contaminação (se fase 1, ocupação de 25% da
capacidade; se fase 2, ocupação de 50% da capacidade; se fase 3, ocupação de 75% da capacidade e
fase 4, 100% da capacidade), sendo que a capacidade máxima das salas, informada pelo Plano de
Biossegurança é de 43 pessoas. Também foi informado aos docentes para acompanharem as
divulgações na página da UNIR onde constam as publicações do Comitê, já que as divulgações sobre as
fases (nível de contaminação) serão divulgadas semanalmente, às sextas-feiras, naquele espaço virtual e
serão referência para a semana le�va seguinte. Também foi informado aos docentes que o meio de
comunicação aos discentes é o SIGAA, mas que os mesmos podem criar grupos de WhatsApp ou outros
para a comunicação entre docentes e discentes. Em resumo: os docentes acompanharão as
informações, e, a depender de cada fase e do número de alunos matriculados, as aulas serão presenciais
ou à distância, sendo que a forma de oferta é presencial e o formato remoto será u�lizado somente nos
casos em que a presencialidade não for possível a par�r do previsto e divulgado pelo Plano de
Biossegurança e legislações e orientações per�nentes, já publicadas ou que vierem a ser publicadas.
Após discussões e entendimentos, as decisões foram homologadas por unanimidade dos presentes. Foi
também discu�da a situação das salas de aula do Departamento Acadêmico de Ciências da Educação.
A Chefia de Departamento informou aos docentes a situação complicada que foi criada para o DACED,
em que a Direção do NCH, como membro de uma comissão ins�tuída pela Portaria Nº
6/2022/PRAD/UNIR, para buscar soluções aos problemas da falta de salas de aula, autorizou a ocupação
das salas u�lizadas pelo DACED no turno vesper�no, para o uso de outros cursos do NCH. Informou que
tal procedimento ocorreu, hierarquicamente, de cima (direção) para baixo (DACED), sem diálogo ou sem
qualquer consulta ao Departamento, apenas comunicando resultados de decisões, conforme se pode
ver no Processo 23118.004291/2022-15 que trata da questão. A chefe do DACED informou que fez
despacho no referido processo esclarecendo a situação e informando que as salas de aula do bloco 1A,
salas 103, 104, 105 e 106, são de uso do DACED nos turnos matu�no e vesper�no, e que o mesmo foi
encaminhado à Diretora no NCH e à Diretora da DAC. Que sua manifestação pautou-se sobre o que
estava observando e apresentou, no despacho, os mo�vos pelos quais as salas não podem ser
des�nadas a outros departamentos. A Chefe do DACED informou que, considerando que vários
docentes estavam em gozo de férias e que não poderiam par�cipar de uma reunião do CONUNC
convocada pela direção do NCH para o dia 22/04/2022, realizada pela manhã, para apresentar o



trabalho da referida comissão, informou aos colegas do departamento para que, sendo possível,
par�cipassem da reunião, e solicitou ao vice-chefe para par�cipar como representante do DACED, pois a
mesma está par�cipando de uma comissão nacional e não poderia estar na reunião. A palavra foi então
passada ao Prof. Rafael Christofole� e aos demais membros que par�ciparam da reunião do NCH para
que falassem sobre o ocorrido. Nesse momento a Professora Rosângela Hilário ressaltou que, sim,
aquelas são salas u�lizadas pelo Curso de Pedagogia com as disciplinas opta�vas e diversas outras
a�vidades. Destacou que a Pedagogia precisa ser respeitada pelo NCH e que não podemos aceitar a
imposição da diretora do NCH. O Prof. Rafael Christofole� informou que na reunião foi apresentado o
documento SEI 094514 que versa sobre a distribuição das salas de aula dos cursos de graduação
vinculados ao Núcleo de Ciências Humanas. Informou que ele, Prof Rafael Christofole� – DACED, expõe
o problema na distribuição das salas do curso de Pedagogia para o retorno imediato às aulas
presenciais, especialmente para o período vesper�no, considerando que o curso retornará na sua
integralidade e presencialmente tanto no período da manhã como à tarde, quanto se retomará a oferta
regular de disciplinas opta�vas e por acompanhamento. Interpôs na sequência que toda a organização e
planejamento para ofertar as disciplinas no SIGAA, dentro do prazo, foram realizados tanto pela
projeção das mesmas para o semestre que se iniciará dia 25/04 como em razão de as salas de aula 103 a
106, do Bloco 01-A, serem u�lizadas desde 2012 regularmente, inclusive, na parte da tarde pelo curso
de Pedagogia para oferta de disciplinas opta�vas e turmas de estágio supervisionado. Reiterou que o
DACED não foi chamado para quaisquer reuniões do NCH e, na ausência destas oficiais do NCH, não foi
chamado para quaisquer conversas ou consulta produzidas pela direção de núcleo, tendo recebido o
documento SEI_UNIR -094514, assinado apenas desde o dia 20.04, que versa sobre a distribuição das
salas de aula dos cursos de graduação vinculados ao Núcleo de Ciências Humanas que altera a
distribuição que vem sendo pra�cada. O prof. Rafael informou ao colegiado DACED que, na reunião com
a diretora no NCH, reiterou que o DACED não concorda com a distribuição realizada e se coloca para
apoiar os trabalhos de revisão e ajustes e, principalmente, de diálogo com o cole�vo dos
departamentos. Lembrou que, na sequência foi aberta a palavra e o Prof Josemir Almeida Barros, Vice-
Coordenador do PPGEEProf/DACED, reiterou a posição colocada pelo vice-chefe do DACED e
acrescentou a necessidade de pensar o impacto na formação de estudantes que, na maioria dos casos,
vai viver a experiência acadêmica no campus e são necessários os recursos básicos para isso, sendo a
sala de aula espaço importante. A Profa Marlene Rodrigues PPGEEProf/DACED expôs que os espaços das
salas de aula 106 a 103 são aqueles que a Pedagogia u�liza desde 2012 e entram na projeção de espaço
a ser u�lizado pelo curso em seu Projeto Pedagógico e que não é certo resolver o problema de um
Curso, criando problemas para o curso de Pedagogia. A TAE Tharyck Nunes - DACED informou que havia
a placa de sinalização pregada ao lado da porta da sala 106 do Bloco 1A indicando que aquela será sala
do Curso de Química, o que indica erro. Ainda lembrou que a Profa Marcia Machado de Lima, com base
na exposição feita pela diretora de núcleo e pelos colegas, iden�ficou que a distribuição dos espaços das
salas de aula do Bloco 1A para o início do semestre em 25.04 está dentro das ações de cur�ssimo prazo,
como também fez a indicação de que os problemas levantados parecem supor que o Bloco 1A tem
apenas 4 salas (103 a 106) quando há no total 6 salas, sendo que as salas 101 e 102 eram ocupadas
pelos cursos de Letras Estrangeiras no período vesper�no 2009 e antes desse período. Indicou que a
problemá�ca geral dos espaços do NCH, alvo da exposição da diretora, que implicará em reuniões com a
reitoria e viagens à Brasília, são ações de longo prazo e que devem envolver a todos os departamentos.
Lembrou que no momento as salas 103 a 106 no período da tarde foram ocupadas pelo curso de
Pedagogia devido à mudança no PPC do curso ocorrida em 2012, estabelecendo a oferta das opta�vas e
que este uso foi informado e ra�ficado nas instâncias devidas e não no vácuo da saída do curso de
Geografia que ocupava as salas citadas e na ocasião foi ocupar o seu prédio próprio. Ao final, lançou a
proposta: que dentro das ações de cur�ssimo prazo, que se produza a atualização do quadro de
distribuição de salas de aula em conversa com o DACED que manifestou tanto a necessidade de ajustes
quanto a não concordância com a distribuição feita. O professor Rafael informou aos presentes no
CONDEP que solicitou que se registrasse em ata que a troca de salas de aulas do Curso de Pedagogia
para outro lugar que não seja o bloco onde, historicamente, funciona o curso, não é decisão acatada
pelo DACED e informou que a discussão será levada para o Colegiado. Decisão: serão garan�das salas de
aula para as disciplinas opta�vas no período vesper�no do Curso de Pedagogia e uma reunião com o
colegiado do curso dentro das medidas de cur�ssimo prazo. A Profa. Marlene Rodrigues lembrou que



nos momentos finais da reunião a professora Walterlina Brasil disse que havia explicado para a
comissão, mas que a decisão inerente à distribuição das salas foi tomada pela Comissão. Informou
também que iria fazer a ata da reunião e que enviaria para todos. O Prof. Rafael informou que para a
surpresa de todos, a professora Walterlina informou no grupo que as disciplinas do curso de pedagogia,
iriam ser, neste semestre, em outro bloco, o Bloco G, e desconsiderou completamente qualquer
argumento ou informação do vice-chefe do Departamento e dos demais docentes do DACED que
estavam na reunião. A chefe do DACED informou que o Núcleo de Ciências Humanas sempre teve
conhecimento de que as salas 103, 104, 105 e 106 são do DACED, tanto na gestão anterior do NCH
quanto na atual, pois inclusive no Relatório produzido pela COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA NCH
Portaria 059/NCH/UNIR de 18 de outubro de 2016 (iden�ficado no sei como
2017_RELATORIO_COMIS_INFRA_NCH_1_FINAL_entrega__1939115273), da qual a professora
Walterlina Brasil, atual diretora do NCH, faz parte, e, nesse relatório a comissão fez o registro às páginas
55 a 60, da u�lização real, onde, iniciando no item 2.3 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO,
descreve a infraestrutura do Departamento, incluindo as salas 103, 104, 105, 106, Bloco 1A, nos  turnos
matu�no e vesper�no e, neste úl�mo apresenta “No período vesper�no são ofertadas as disciplinas
opta�vas e especiais”.  O colegiado ra�ficou o conteúdo do despacho SEI (0944601), encaminhado pela
chefia no processo 23118.004291/2022-15.  Ressaltou ainda que, conforme colocado no referido
despacho, as salas do DACED no turno vesper�no também não estavam sendo u�lizadas com os demais
curso do NCH no úl�mo semestre presencial, o de 2020/1, conforme indicado no documento
SEI 0916764 (Processo nº 23118.002334/2022-10). Foi ainda ressaltado pela professora Marlene
Rodrigues que a infraestrutura é aspecto obrigatório para a manutenção dos programas de pós-
graduação e que, a decisão da comissão, que tem a par�cipação da diretora do NCH, irá buscar o
fechamento dos programas, irá acabar com os programas. Após discussões, foram realizadas as
seguintes proposições: a) realização de uma reunião com a Comissão ainda esta semana para
esclarecimentos e para informar que o Curso de Pedagogia não irá sair de seu espaço, e que lá serão
ofertadas as disciplinas opta�vas do DACED, conforme registradas no SIGAA, e  que também as salas já
foram consideras para as ofertas das disciplinas presencias do PPGEEProf, cursos de mestrado e
doutorado, em especial para as disciplinas opta�vas, que são concomitantes; b) comunicar a reitoria
sobre a situação que, por não ter sido discu�da com o Departamento, é autoritária e desrespeita um
departamento que agrega dois programas de pós-graduação com três cursos, dois de mestrado e um de
doutorado, sendo este o único doutorado do NCH. Após discussões, as proposições e encaminhamentos
foram homologados por unanimidade dos presentes, com 15 votos favoráveis. Sem nada mais a ser
acrescentado, a reunião foi encerrada às 12h45min e EU, Tharyck Dryely Nunes Rodrigues Fon�nele,
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 0948007), segue assinada eletronicamente (SEI). Porto Velho, 25 de abril de dois mil e vinte e
dois.

Documento assinado eletronicamente por THARYCK DRYELY NUNES RODRIGUES FONTINELES,
Técnica em Assuntos Educacionais, em 28/04/2022, às 01:10, 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 28/04/2022, às 01:11, 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 28/04/2022, às
09:26, 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 RAFAEL FONSECA DE CASTRO, Docente, em 28/04/2022,
às 10:54, 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


Documento assinado eletronicamente por RICARDO COSTA DE SOUSA, Docente, em 28/04/2022,
às 11:00, 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 JOSUE JOSE DE CARVALHO FILHO, Docente, em
28/04/2022, 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 NEIDE BORGES PEDROSA, Docente, em 28/04/2022, às
11:12, 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 Rafael David Abrunhosa, Usuário Externo, em
28/04/2022, às 12:00, 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 28/04/2022, às
12:08, 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 Renata Veiga de Miranda, Usuário Externo, em
28/04/2022, às 12:13, 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 MARCIA MACHADO DE LIMA, Docente, em 28/04/2022,
às 14:12, 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 MARLENE RODRIGUES, Docente, em 28/04/2022, às
15:51, 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 NILSON SANTOS, Docente, em 28/04/2022, às 17:34,
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 SANDRA ANDREA DE MIRANDA, Docente, em
28/04/2022, às 23:24, 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 ROSANGELA APARECIDA HILARIO, Docente, em
29/04/2022, às 19:25, 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 0950379
e o código CRC 8DEC289E.

Referência: Processo nº 23118.000746/2022-15 SEI nº 0950379
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