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REUNIÃO ORDINÁRIA - ABRIL/2022 (CONDEP)

Aos seis dias dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 9h, 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, Josemir Almeida Barros, Josué José de Carvalho Filho, Juracy
Machado Pacífico, Marlene Rodrigues, Maria Neucilda Ribeiro, Neide Borges Pedrosa, Rafael Fonseca de
Castro, Renata Veiga de Miranda, Ricardo Costa de Sousa, Tharyck Dryely Nunes Rodrigues e
o representante discente Alexandre Victor Soares de Melo. Membros ausentes: Nilson Santos Rosângela
de Fá�ma Cavalcante França e Robson Fonseca Simões. Os docentes Márcia Machado de Lima, Marilsa
Miranda de Souza, Rafael Christofole�, Rosangela Aparecida Hilário e Walterlina Barbosa Brasil estão
em férias regulamentares. A docente Jussara Santos Pimenta está afastados para pós-
doutoramento. Informes da Chefia: a. Contratação de professores
subs�tutos - Processo 23118.001834/2022-34 (1° lugar - Renata Veiga de Miranda) e
Processo 23118.001848/2022-58 (2° lugar - Rafael David Abrunhosa). A Chefe de Departamento
informou acerca da contratação dos Professores subs�tutos Renata Veiga de Miranda e Rafael David
Abrunhosa. Em seguida passou a palavra para a Professora Renata Veiga de Miranda, que apresentou-se
aos colegas que desejaram boas vindas ao DACED. b. Processo nº 23118.002615/2022-72 - Solicitação
de lotação provisória: SANDRA ANDREA DE MIRANDA. A Chefe de Departamento informou acerca da
solicitação de lotação provisória da Professora SANDRA ANDREA DE MIRANDA - Lotada no Campus de
Guajará-Mirim e que considerando a formação e área de atuação da Docente (Currículo La�es), no
Departamento de Ciências da Educação (DACED) a docente poderá ministrar a disciplina de Psicologia da
Educação em cursos de licenciatura que são atendidos pelo DACED. c. Processo n° 23118.000905/2022-
81 - Contratação de professor efe�vo - em andamento. A Chefe de Departamento informou que a
nomeação do Professor Guilherme Mendes Tomaz dos Santos - 2º colocado no concurso para o cargo
efe�vo de Professor do Magistério Superior nesta UNIR, de acordo com o Edital nº 01/GR/UNIR, foi
publicada e o processo de contratação está em andamento. d. Férias da Profa. Juracy Pacífico - Período
de 02 a 21/05/2022. A Chefe de Departamento informou que está em férias regulamentares o período
de 02 a 21/05/2022. Informes dos membros: a. Professor Rafael Christofole�: O Professor Rafael
Christofole� informou que o NDE do Curso de Pedagogia Presencial vem, desde o ano passado,
intensificando e aprofundando o debate acerca da reformulação do PPC dada a complexidade do
contexto em decorrência da Resolução 02/CNE/2019 e da Curricularização da Extensão (Resolução
249/UNIR/2021). O debate tem ocorrido no âmbito do NDE, entre as pedagogias, entre as licenciaturas,
com o Fórum dos cursos de Pedagogia da UNIR (criado outubro de 2021 fruto do amadurecimento
dessas discussões e necessidade de pensar uma estratégia cole�va frente a esses desafios) e com a
ANFOPE. Foi reiterado convite aos professores par�ciparem das respec�vas discussões. b. Professor
Josué José de Carvalho Filho: O Professor informou que aceitou o convite para ser editor da Revista
Educação Teoria e Prá�ca, periódico do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp, Campus
Rio Claro - SP. c. Representante discente Alexandre Victor Soares de Melo: O Representante discente
informou que o Encontro Nacional dos estudantes de Pedagogia acontecerá entre os dias 20 e 24 de
abril deste ano e que conseguiram disponibilização de ônibus com a UNIR para o
deslocamento da delegação composta por alunos de Porto Velho, Guajará-Mirim, Vilhena e Ariquemes.
Informou também que os estudantes da Execu�va tem feito a�vidades de finanças como rifas, passagem
em sindicatos, e em Porto Velho estão vendendo uma feijoada no Valor de R$25 reais para custear a
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alimentação e inscrições da delegação. O acadêmico solicitou apoio dos docentes para a delegação,
comprando a feijoada. Os interessados devem procurar Alexandre - (69) 98419-2017. d. Professora Dra
Marlene Rodrigues: A Professora Marlene informou que os membros do NDE/PED/EAD se reuniram
para discu�r e encaminhar a proposta de PPC Pedagogia /EAD e verificaram a dificuldade de incluir as
a�vidades de extensão, sem ampliar a carga horária total do curso devido as especificidades da
Resolução de 2019. Esclareço também que o NDE/EAD está atendendo a Resolução 02 de 2019 pois sem
isso o PPC do curso não será aprovado e poderemos perder a oferta de turmas conforme EDITAL.
Lembrou que a proposta será apresentada ao Colegiado para discussão, analise e aprovação ou não
aprovação. Informo também que o NDE enviará ao DED as ementas com referências básicas e
complementares (as referências podem ser ampliadas) para que os docentes do Curso que atuam com
estas disciplinas contribuam e elaborem os Planos de disciplinas em atendimento às orientações do
Caderno de orientações para elaboração dos PPC /PROGRAD/UNIR. Esclareceu que os Planos de Ensino
devem ser elaborados considerando o Perfil do egresso da Pedagogia/ EAD que é voltado para a
formação de professores para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A ementas serão enviadas por e-
mail e os planos de ensino devem ser elaborados no SEI em um processo aberto especificamente para
essa finalidade. Solicitação de Inclusão de Pauta: A Chefe de Departamento apresentou aos membros do
Conselho a necessidade de inclusão de 2 pontos de pauta, conforme segue: 1. Cons�tuição de comissão
para Coordenação do Curso de Pedagogia UAB - Universidade Aberta do Brasil. 2. Programação do
Acolhimento Estudan�l 2021.2 (Processo 23118.003157/2022-99). Inclusão de pauta
aprovada por unanimidade. Ponto de Pauta: 1. Processo 23118.001912/2022-09 - Homologação
dos Planos de Ensino 2021.2. A Chefe de Departamento apresentou aos conselheiros os planos de
ensino inseridos no processo 23118.001912/2022-09, conforme segue: 2º período: Psicomotricidade -
João Guilherme Rodrigues; Epistemologia da Educação - Marilsa Miranda de Souza; Psicologia da
Aprendizagem - Rafael Fonseca de Castro. 4º período: Fundamentos e Prá�ca do Ensino de Língua
Portuguesa - Rosangela Aparecida Hilário; Fundamentos e Prá�ca da Educação Infan�l II - Juracy
Machado Pacífico/Marlene Rodrigues; Fundamentos e Prá�ca das Múl�plas Expressões Ar�s�cas - Luiz
Daniel Lerro, José Maria Lopes Júnior e  Francisco Zmekhol Nascimento de Oliveira; Educação Especial -
Marlene Rodrigues; Currículo e Educação Básica - Marcia Machado de Lima. 6º período: Educação de
Jovens e Adultos - Edna Maria Cordeiro; Estágio Supervisionado em Gestão Escolar - Rosangela
Aparecida Hilário; Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos - Josué José de Carvalho
Filho; Fundamentos e Prá�ca da Alfabe�zação II - Rosângela de Fá�ma C. França; Metodologia da
Pesquisa em Educação - Carlos Magno Naglis Vieira. 8º período: Língua Brasileira de Sinais - Ana
Carolina Lovo Viana; Estágio Supervisionado Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental II e em Espaços
Não-Escolares - Robson Fonseca Simões; Fundamentos e Prá�cas da Educação à Distância - Rafael
Fonseca de Castro/Neide Borges Pedrosa. Opta�vas: Gênero e Educação - Rosangela Aparecida Hilário;
Produção de Texto - Robson Fonseca Simões. Após apreciação os planos de ensino 2021/2 foram
homologados por unanimidade dos presentes, com 13 votos favoráveis. 2. Processo
23118.001105/2022-88 – Plano Anual de A�vidade Docente. A Chefe de Departamento apresentou aos
conselheiros os planos de a�vidade docente inseridos no processo 23118.001105/2022-88, conforme
segue: Marilsa Miranda de Souza SEI 0925139 (2022) e Josemir Almeida Barros
SEI 0925952 (2022). Após apreciação os planos de a�vidade docente2022 foram aprovados por
unanimidade dos presentes, com 13 votos favoráveis. 3. Processo 23118.001642/2022-28 - Autorização
de realização de Estágio de Docência de discentes do PPGEEProf. A Chefe de Departamento apresentou
aos Conselheiros o requerimento para realização de Estágio em docência dos mestrandos Ruth de Lima
Dantas, na Disciplina Fundamentos e Prá�cas da Educação Infan�l II e Rafael Pitwak Machado Silva, na
Disciplina Fundamentos e prá�ca da Educação a Distância, conforme planos de trabalho anexados ao
processo SEI (0919991 e 0921032). Após apreciação os requerimentos foram aprovados por
unanimidade dos presentes, com 13 votos favoráveis. 4. Processo nº 23118.001945/2022-41 -
Progressão Funcional: Profa. Dra. Marcia Machado de Lima - Adjunto nível III  para Professor Adjunto
nível IV, no inters�cio de 18 de fevereiro de 2020 a 17 de fevereiro de 2022 (Relatora - Profa. Dra. Neide
Borges Pedrosa/Ordem de serviço Nº 8/2022/DACED-PVH/NCH/UNIR 0922008). A parecerista,
Professora Dra Neide Borges Pedrosa procedeu a leitura do parecer favorável à Progressão funcional
de Professor Classe de Adjunto nível III  para Professor Adjunto nível IV, referente ao inters�cio de 18 de



fevereiro de 2020 a 17 de fevereiro de 2022. Após apreciação, o parecer foi aprovado por unanimidade
 dos presentes, com 13 votos favoráveis. 5. Relatório: evento realizado "Pesquisa, Pós-graduação e
Formação de professores indígenas" - Prof. Dr. Rafael Christofole�. O Professor Rafael Christofole�
compareceu à reunião para apresentar o referido relatório do evento realizado, in�tulado "Pesquisa,
Pós-graduação e Formação de professores indígenas" - aos Conselheiros. Após apreciação, o relatório foi
aprovado por unanimidade  dos presentes, com 13 votos favoráveis. A TAE Tharyck Nunes solicitou o
envio do release para publicação no site do Departamento. 6. Solicitações: de reintegração e matrícula
especial 2021/2: Matrícula especial - processo 23118.003522/2022-65; Reintegrações -
processo 23118.003505/2022-28. Conforme solicitado pela Chefe de Departamento, a TAE Tharyck
Nunes apresentou aos Conselheiros os pedidos de matrícula especial e reintegração, conforme segue:
Matrícula especial: Requerente: William de Melo Carneiro - Disciplinas solicitadas: Sociolinguís�ca e
Psicologia da Aprendizagem. Após apreciação e considerando a disponibilidade de vagas no Curso de
Pedagogia em conformidade com consulta realizada ao sistema SIGAA em 05/04/2022, o pedido de
matrícula especial foi aprovado por unanimidade  dos presentes, com 12 votos favoráveis. Reintegração:
a) Requerente: Darlan de Oliveira Leão, Matrícula: 20201002310 (Conforme análise curricular, caso a
reintegração seja aprovada, o referido acadêmico deverá ser matriculado nas disciplinas do 2º período,
considerando sua localização em relação ao desenvolvimento do currículo do
Curso); b) Requerente: Diliane de Jesus Lopes, Matrícula: 201711299 (Considerando análise curricular,
caso a reintegração seja aprovada, a referido acadêmica deverá ser matriculada nas disciplinas a
seguir: 1. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; 2. ESTÁGIO
SUPERVISIONADO EM GESTÃO ESCOLAR; 3. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; 4. FUNDAMENTOS E
PRÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL; 5. METODOLOGIA DA PESQUISA EM
EDUCAÇÃO, considerando sua localização em relação ao desenvolvimento do currículo do
Curso; c) Requerente: Jessica Patrícia dos Santos Moraes, Matrícula: 201711273 (Conforme análise
curricular caso a reintegração seja aprovada, a referida acadêmica deverá ser matriculada nas disciplinas
do 6º período, considerando sua localização em relação ao desenvolvimento do currículo do
Curso; d) Requerente: Mesiclene Alves Maciel, Matrícula: 201911188 (Conforme análise curricular: caso
a reintegração seja aprovada, a referida acadêmica deverá ser matriculada nas seguintes disciplinas:
FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA, CURRICULO E EDUCAÇÃO BASICA e
EDUCAÇÃO ESPECIAL. A acadêmica já cursou FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DAS MULTIPLAS
EXPRESSÕES ARTÍSTICAS, FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO À
DISTÂNCIA); e) Requerente: Rafael Giordano Barboza Gondim, Matrícula: 200610927 (Conforme análise
curricular: caso a reintegração seja aprovada, o referido acadêmico deverá ter seu vínculo alterado para
a matriz em vigor (2013) e matriculado nas disciplinas do 2º período, considerando sua localização em
relação ao desenvolvimento do currículo do Curso.  Após apreciação e considerando a disponibilidade
de vagas no Curso de Pedagogia em conformidade com consulta realizada ao sistema SIGAA em
05/04/2022, os pedidos de reintegração foram aprovados por unanimidade  dos presentes, com
13 votos favoráveis e os referidos acadêmicos deverão ser matriculados nas disciplinas indicadas nas
análises curriculares. Conforme aprovado pelos Conselheiros, os acadêmicos reintegrados assinarão
termo de compromisso de acordo suas especificidades de fluxo acadêmico, ressaltamos que a
reintegração e a con�nuidade do curso se dá nas disciplinas ofertadas regularmente e não há
obrigatoriedade de oferta de disciplinas especiais. 7. Renovação dos contratos de monitoria acadêmica.
A Chefe de Departamento apresentou aos Conselheiros a intenção de renovação de contrato de
monitoria acadêmica das alunas Wilcileyne Ribeiro Prestes e Elma Cunha Guimarães Albuquerque para o
exercício 2022 - Processo 23118.007133/2021-28. Após apreciação, a renovação dos contratos de
monitoria acadêmica das referidas alunas foi aprovado por unanimidade  dos presentes, com 13 votos
favoráveis. Inclusões de pauta: 8. Cons�tuição de comissão abertura de edital para Coordenação do
Curso de Pedagogia UAB - Universidade Aberta do Brasil. A Chefe de Departamento apresentou aos
Conselheiros a necessidade de composição de comissão para elaboração de edital para escolha
de Coordenação para o Curso de Pedagogia UAB - Universidade Aberta do Brasil. Após manifestações, a
comissão foi cons�tuída conforme segue: Prof. Dr. Carlos Magno Vieira Naglis - Presidente; Profa Dra
Neide Borges Pedrosa - Membro; Prof. Dr. Robson Fonseca Simões - Membro e Prof. Dr. Ricardo Costa de
Sousa - Suplente. Após apreciação, a cons�tuição da comissão foi aprovada por unanimidade  dos
presentes, com 13 votos favoráveis. 9. Programação do Acolhimento Estudan�l 2021.2 (Processo



23118.003157/2022-99 ): a chefe do DACED informou sobre a prévia programação da PROCEA para a
primeira semana de aula do calendário 2021.2, período de 25 a 29 de abril de 2022. Após discussões,
ficou definido que os docentes das quatro turmas, farão um planejamento cole�vo para com propostas
de a�vidades para acolhimento discente e encaminharão para o departamento com vistas à organização
e divulgação da programação geral do DACED. Sem nada mais a ser acrescentado, a reunião foi
encerrada às 11h45m 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 0928675), segue assinada
eletronicamente no sistema (SEI). Porto Velho, 06 de Abril de dois mil e vinte e dois.

Documento assinado eletronicamente por THARYCK DRYELY NUNES RODRIGUES FONTINELES,
Técnica em Assuntos Educacionais, em 08/04/2022, 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 JURACY MACHADO PACIFICO, Chefe de Departamento,
em 08/04/2022, às 09:32, 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 CARLOS MAGNO NAGLIS VIEIRA, Docente, em
08/04/2022, às 09:33, 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 08/04/2022,
às 10:19, 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 08/04/2022, 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 RAFAEL FONSECA DE CASTRO, Docente, em 08/04/2022,
às 11:34, 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 NEIDE BORGES PEDROSA, Docente, em 08/04/2022, às
11:44, 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 08/04/2022,
às 11:45, 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
08/04/2022, às 11:56, 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 Alexandre Victor Soares de Melo, Usuário Externo, em
08/04/2022, às 12:29, 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 09/04/2022, às
12:32, 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


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 0930297
e o código CRC 24BB50E2.

Referência: Processo nº 23118.000746/2022-15 SEI nº 0930297
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