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Aos dez dias dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 14h, reuniram-se ordinariamente os
membros do Conselho do Departamento de Ciências da Educação (CONDEP), na sala de reuniões do
Núcleo de Ciências Humanas - NCH. A reunião foi aberta pelo Presidente, Prof. Dr. Rafael Christofole�,
seguindo a pauta da convocação, com os seguintes membros par�cipantes: Carlos Magno Naglis Vieira,
Edna Maria Cordeiro, Guilherme Mendes Tomaz dos Santos, Josemir Almeida Barros, Josué José de
Carvalho Filho, Marlene Rodrigues, Marilsa Miranda de Souza, Neide Borges Pedrosa, Nilson Santos,
Rafael Christofole�, Rafael Fonseca de Castro, Rafael David Abrunhosa, Renata Veiga de
Miranda, Ricardo Costa de Sousa, Robson Fonseca Simões, Sandra Andrea de Miranda Estrela, Tharyck
Dryely Nunes Rodrigues e o representante discente Alexandre Victor Soares de Melo. Membros
ausentes: Juracy Machado Pacífico (Ausência jus�ficada: férias regulamentares), Márcia Machado de
Lima, Maria Neucilda Ribeiro, Rosangela Aparecida Hilário (Ausência jus�ficada: banca de concurso),
Rosângela de Fá�ma Cavalcante França, e Walterlina Barbosa Brasil. A docente Jussara Santos Pimenta
está afastada para pós-doutoramento. Informes da Chefia: a. Comunicado 4 CPAV, que trata do
Ques�onário de Avaliação Docente pelo Discente no SIGAA. A TAE Tharyck Nunes informou aos
conselheiros que a avaliação discente referente ao semestre 2021/1 está sendo encaminhada pela CPAV,
e realizada no período de 02 de maio à 02 de junho de 2022, via sistema SIGAA. b. Edital nº
05/2022/PRAD - processo sele�vo: afastamento para Programa de Pós-graduação stricto sensu no
segundo semestre de 2022 (período que compreende o início dos afastamentos de 1º de julho a 31 de
dezembro de 2022). O Vice-Chefe informou que o edital nº 05/2022/PRAD, que trata do processo
sele�vo de afastamento para Programa de Pós-graduação stricto sensu no segundo semestre de 2022 foi
publicado e encaminhado aos docentes para conhecimento e providências referente às saídas previstas
no Plano de Qualificação docente. c. Reunião com Comissão de Gerenciamento de espaços �sicos da
UNIR: Será realizada reunião dia 13 de maio às 14h com a Comissão de Gerenciamento de espaços
�sicos da UNIR para discu�r ajustes na distribuição de salas. A reunião será realizada no bloco 1K,
NUCSA. d. Seminário PIBEC: dia 28 de julho. O Vice-Chefe informou que a Pró-Reitoria de Cultura,
Extensão e Assuntos Estudan�s (PROCEA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR),
realizará o VI Seminário de Extensão,  no dia 28 de julho de 2022. O VI Seminário de Extensão tem
como obje�vo divulgar e compar�lhar experiências entre os acadêmicos extensionistas e coordenadores
de projetos de extensão com a comunidade acadêmica e com a sociedade, por meio da apresentação de
resumos expandidos das ações de extensão realizadas. Assim, encaminhamos o link com as informações
necessárias para a produção dos resumos. e. Inclusão de disciplinas: acadêmico Robério Modesto
Monteiro - Campus de Vilhena. A TAE Tharyck Nunes informou que o acadêmico foi matriculado nas
disciplinas de Filosofia da Educação” e “Currículo e Educação Básica”, conforme aprovação do CONDEP
em 03 de maio de 2022. f. Comprovante vacinal. O Vice-Chefe informou que a Chefia encaminhará
a informação acerca da inserção do comprovante vacinal dos servidores lotados no DACED, conforme
solicitado via processo SEI 23118.005227/2022-43. O Vice-Chefe reforçou a necessidade de inserção do
comprovante no sistema SIGRH, considerando que o prazo encerrou em 30/04/2022. g. Colação de grau
2021/1. A TAE Tharyck Nunes informou que conforme informação do NCH, a colação de grau referente
ao semestre le�vo 2021/1 acontecerá dia 23/05/2022. Do Curso de Pedagogia cinco alunos colarão
grau: 1. Carlos Eduardo Veiga; 2. Jeovane Rabelo Conde Shockness; 3. Joel Ba�sta Pitana Kari�ana
4.Maria Edlene Albino e 5. Tanara de Brito Oliveira. Informes dos Membros: a. Comissão para escolha
de Coordenação para o Curso de Pedagogia UAB - Universidade Aberta do Brasil - Prof. Carlos Magno
Naglis Vieira. O Professor Carlos Magno informou que a portaria para composição de Comissão



de Coordenação do Curso de Pedagogia UAB - Universidade Aberta do Brasil, aprovado em reunião
ordinária do Conselho de Departamento, realizada em 06 de abril de 2022 (ata SEI 0930297), ainda não
foi publicada, o que compromete o andamento do trabalho da comissão. Foi comunicado que o atraso
na publicação do documento prejudica os encaminhamentos futuros do edital do curso de Pedagogia
UAB. b. Reunião com SEMED - Prof. Josué José de Carvalho Filho. O Professor Josué informou que
agendou uma reunião com a Diretora de Educação Básica da SEMED para o dia 11.05.2022, visando
tratar de assuntos rela�vos ao Estágio Supervisionado na Educação de Jovens e Adultos. c. Paricipação
em banca de concurso - Prof. Josué José de Carvalho Filho. O Professor Josué informou que fará parte
da banca Examinadora do concurso para docentes no DACED/Ariquemes e havendo necessidade de
subs�tuir os membros �tulares, precisará se deslocam à Ariquemes no período de 25.06 a
08.06/2022. d. Curso de extensão DIÁLOGOS.COM MAXQDA - Prof. Josemir Almeida Barros. O
Professor Josemir informou que o curso de extensão DIÁLOGOS.COM MAXQDA: uso de so�ware na
pesquisa em educação, é parte do Programa de Extensão DIÁLOGOS.COM Pedagogias: centelhas
educa�vas na/da História da Educação rural e/ou ribeirinha de sua coordenação e encontra-se em etapa
final e foi concedido pela Verbi So�ware, fabricante do Maxqda, 350 licenças educacionais gratuitas para
os par�cipantes inscritos no curso de extensão. e. Parceria com a Secretaria Municipal de Educação de
Porto Velho e PPGEEProf. - Prof. Josemir Almeida Barros. O Professor Josemir informou que o Programa
de Pós-Graduação em Educação Escolar, Mestrado e Doutorado Profissional (PPGEEProf) está para
firmar parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho. Solicitação de Inclusão de
Pauta: O Vice-Chefe de Departamento apresentou aos membros do Conselho a necessidade de inclusão
de 5 pontos de pauta, conforme segue: 1. Coordenação PIBID 2022; 2. Aproveitamento de a�vidades
desenvolvidas no PIBID para ACCs – Professora Dra Edna Maria Cordeiro; 3. Coordenação residência
Pedagógica 2022 - Professor Josué José de Carvalho Filho; 4. Projeto de Ensino - Professor Dr. Guilherme
Mendes Tomaz dos Santos; 5. Reunião de trabalho - planejamento demanda para Reitoria: pessoal e
infraestrutura (e alinhamento avaliação NCH) - Chefia de Departamento. Inclusões de pauta
aprovadas por unanimidade. Ponto de Pauta: 1. Processo 23118.001912/2022-09: Homologação
dos Planos de Ensino 2021.2. O Vice-Chefe de Departamento apresentou aos conselheiros os planos de
ensino inseridos no processo 23118.001912/2022-09, conforme segue: 1. DEC00193 - AVALIAÇÃO
EDUCACIONAL - Renata Veiga de Miranda; 2. DEC00034 DIDÁTICA - Renata Veiga de Miranda; 3.
DEC00040 FUNDAMENTOS E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL II - Juracy Machado Pacífico; 4.
DEC00038 EDUCAÇÃO ESPECIAL - Marlene Rodrigues; 5. DEC00030 CURRÍCULO E EDUCAÇÃO BÁSICA -
Guilherme Mendes Tomaz Dos Santos; 6. DEC00057 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - Walterlina
Barboza Brasil; 7. DEC00036 POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL - Josué José de Carvalho
Filho; 8. DEC00024 HISTORIA DA EDUCAÇÃO -Rafael David Abrunhosa; 9. DEC00022 EPISTEMOLOGIA DA
EDUCAÇÃO - Rafael David Abrunhosa; 10. DEC00259 METODOLOGIA DA PROD. CIENTÍFICA E
ACADÊMICA - Josemir Almeida Barros; 11. DEC00023 PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM - Sandra Andrea
De Miranda Estrela; 12. DEC00021 - PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO - Sandra Andrea De Miranda
Estrela; 13. DEC00053 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICA E FINANCEIRA - Rafael David
Abrunhosa; 14. DEC00060 FUNDAMENTOS E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - Guilherme Mendes
Tomaz Dos Santos. Após apreciação, os planos de ensino foram homologados por unanimidade dos
presentes com 18 votos. 2. Processo 23118.005354/2022-42: Planos de Trabalho Docente - Prof.
Wendell Fiori de Faria 2020/2021. Conforme solicitado via processo 23118.005354/2022-42, o Vice-
Chefe de Departamento apresentou aos Conselheiros os Planos de trabalho docente do Servidor
Wendell Fiori de Faria, referente aos anos de 2020 e 2021. Após apreciação, os planos de trabalho foram
homologados por unanimidade dos presentes com 18 votos. O Professor Guilherme Mendes Tomaz dos
Santos apresentou o plano anual de trabalho docente inserido no processo SEI 23118.001105/2022-
88. Após apreciação, o plano de trabalho foi homologados por unanimidade dos presentes com 18
votos. 3. Informação: Redesignação das disciplinas Legislação e Gestão Escolar e Polí�cas Públicas e
Legislação Escolar -  Profa. Walterlina Brasil. Re�rado de pauta em virtude da ausência da proponente. 4.
Processo nº 999055869.000130/2019-84: Adequação do Plano de Qualificação Docente do
Departamento de Ciências da Educação (Comissão - Ordem de Serviço Nº 3/2022/DACED 0876327). O
Vice-Chefe de Departamento apresentou aos conselheiros a adequação do Plano de qualificação
docente do Departamento de Ciências da Educação, conforme documento SEI 0967977 Após as
discussões e ajustes necessários, o plano de qualificação docente referente ao período de 2022 à



2027 foi aprovado por unanimidade dos presentes com 18 votos e será encaminhado ao NCH para
inserção no plano global.  5. Solicitação de autorização: Par�cipação em Aula Inaugural (Universidade do
Estado de Santa Catarina - UDESC) - Prof. Guilherme Mendes Tomaz dos Santos. O Professor Guilherme
Mendes apresentou aos Conselheiros a solicitação de afastamento sem ônus para ins�tuição, para
par�cipação em aula inaugural na Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, no período
de 17/08/2022 a 23/08/2022, conforme documentação do Processo SEI 23118.005475/2022-94. Após
apreciação, a solicitação de afastamento foi aprovada por unanimidade dos presentes com 18 votos. O
Vice-Chefe informou que o docente deverá proceder os encaminhamentos necessários para o
cadastrado SIGAA. 6. Projeto de extensão "Educação, Covid-19 e Vila Princesa: prá�cas de cuidado e
de produção de vida": parecer prof. Josemir de Almeida Barros. O parecerista procedeu a leitura do
parecer favorável à aprovação do relatório final do projeto de extensão Educação, Covid-19 e Vila
Princesa: prá�cas de cuidado e de produção de vida. Após apreciação, o parecer foi aprovado por
unanimidade dos presentes com 18 votos. 7. Demandas de Aquisição DACED: homologação de itens
para 2023. O Vice-Chefe de Departamento apresentou aos conselheiros o plano de demandas de
aquisições para o Departamento de Ciências da Educação (SEI 0967670), encaminhado ao NCH no dia 31
de março de 2022. Após apreciação, as demandas solicitadas foram homologadas por unanimidade dos
presentes com 18 votos. 8. Serviço de Informação ao Cidadão (SIC): “Seminário Gestão Democrá�ca na
Prá�ca: Relato de uma vivência” - PROHACAP. O Vice-Chefe de Departamento apresentou aos
conselheiros a demanda recebida via Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação e
encaminhada via email ao Departamento de Ciências da Educação para manifestação. Considerando a
solicitação do requerente referente à a carga horária do cer�ficado do “Seminário Gestão Democrá�ca
na Prá�ca: Relato de uma vivência” e solicitação de cer�ficado de par�cipação na II Olímpiada de
Química Rondoniense - 2007 - Modalidade B. Em relação à carga horária do seminário mencionado, o
Vice-Chefe informou que foram realizadas buscas nos arquivos �sicos e digitais do Departamento e não
foram localizados registros. O Vice-Chefe solicitou aos Professores informações e/ou documentos que
possam auxiliar, porém, os docentes também não dispõem de tais registros, considerando que os
Coordenadores do PROHACAP não compõem mais o quadro de docentes do DACED em virtude de
falecimento ou aposentadoria. O Vice-Chefe informou que considerando solicitações anteriores e a não
localização de informações sobre o PROHACAP nos arquivos do Departamento de Ciências da Educação
a Chefia de Departamento realizou via processo SEI 23118.000233/2022-12 consulta à DIRCA acerca
de informações e arquivos sobre o referido programa. Conforme despacho DIRCA 0888451, a Diretoria
de registros Acadêmicos, pela natureza de suas a�vidades, não possui, sob sua guarda, documentos
como PPCs, programas de disciplinas ou demais de natureza pedagógica.   Diante do exposto e da
necessidade de resposta aos requerentes, o Vice-Chefe propôs informar que não foram localizados nos
arquivos �sicos e digitais do DACED a informação solicitada. Após apreciação, a proposta de resposta foi
aprovada por unanimidade dos presentes com 18 votos. Em relação ao cer�ficado de par�cipação na II
Olímpiada de Química Rondoniense - 2007 - Modalidade B., entendemos que a demanda é para o
Departamento de Química, considerando a temá�ca. 9. Programa de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID): Considerando a chamada pública aos professores da Fundação Universidade Federal de
Rondônia para a apresentação de propostas ao Edital nº 23/2022 CAPES, a professora Edna Maria
Cordeiro manifestou interesse em submeter um subprojeto para tal edital, assumindo a Coordenadora
de Área do subprojeto PIBID para o curso de Pedagogia - Campus de Porto Velho. Após a discussão,
indicação da Professora Edna foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na oportunidade a
professora Neide Borges Pedrosa manifestou interesse em assumir a coordenação voluntária do referido
subprojeto. Após a discussão, indicação da Professora Neide foi aprovada por unanimidade dos
presentes. 10. Aproveitamento de a�vidades desenvolvidas no PIBID para ACCs:  A Professora Edna
apresentou a necessidade de aprovação da carga horária das a�vidades realizadas pelo discente no
PIBID para aproveitamento de créditos nas A�vidades Complementares do curso de Pedagogia –
Campus de Porto Velho. Após a discussão, aprovado por unanimidade dos presentes. 11. Coordenação
residência Pedagógica 2022 - Professor Josué José de Carvalho Filho. Considerando a proximidade da
publicação do Edital 2022 - Residência Pedagógica, o professor Josué José de Carvalho Filho
manifestou interesse em submeter um subprojeto para tal edital, assumindo a Coordenação do
subprojeto para o curso de Pedagogia - Campus de Porto Velho. Após a discussão, indicação
do Professor Josué foi aprovada por unanimidade dos presentes. 12. Projeto de Ensino - Professor Dr.



Guilherme Mendes Tomaz dos Santos. O Professor Guilherme apresentou aos conselheiros o projeto de
ensino in�tulado: Teorias da aprendizagem: implicações para os processos de ensino-aprendizagem nos
diferentes contextos em tempos de pandemia da COVID-19, a ser desenvolvido na disciplina
de Psicologia Educacional (DAL00101) - Curso de LIBRAS. Após apreciação, o projeto foi aprovado por
unanimidade dos presentes. 13. Reunião de trabalho - planejamento demanda para Reitoria: pessoal e
infraestrutura (e alinhamento avaliação NCH) - Chefia de Departamento. O Vice-Chefe de
Departamento apresentou aos Conselheiros a demanda de definição de data para par�cipação em
reunião de planejamento demanda para Reitoria: pessoal e infraestrutura (e alinhamento avaliação
NCH). Após as discussões, o dia 20 de maio foi aprovado por unanimidade.  Sem nada mais a ser
acrescentado, a reunião foi encerrada às 17h10m 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 0966000), segue assinada eletronicamente no sistema (SEI). Porto Velho, 10 de Maio de dois
mil e vinte e dois.

Documento assinado eletronicamente por THARYCK DRYELY NUNES RODRIGUES FONTINELES,
Técnica em Assuntos Educacionais, em 12/05/2022, às 15:23, 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 RAFAEL CHRISTOFOLETTI, Vice-Chefe de Departamento,
em 12/05/2022, às 15:56, 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 RICARDO COSTA DE SOUSA, Docente, em 12/05/2022,
às 16:10, 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 NILSON SANTOS, Docente, em 12/05/2022, às 16:55,
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 12/05/2022, às
16:57, 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 12/05/2022, às
17:18, 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, Docente, em 12/05/2022,
às 18:04, 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
12/05/2022, às 18:05, 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, Docente, em 12/05/2022,
às 20:06, 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 NEIDE BORGES PEDROSA, Docente, em 12/05/2022, às
21:58, 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 RAFAEL FONSECA DE CASTRO, Docente, em 13/05/2022,
às 12:28, 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 13/05/2022,
às 12:48, 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
13/05/2022, às 13:16, 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
13/05/2022, às 17:28, 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 MARILSA MIRANDA DE SOUZA, Docente, em
13/05/2022, às 18:01, 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 GUILHERME MENDES TOMAZ DOS SANTOS, Docente,
em 14/05/2022, às 09:43, 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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