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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte, realizou-se reunião remota via plataforma MEET
(URL da reunião: https://meet.google.com/yuo-udvo-etuTelefone: +1 260-786-0758 PIN: 102 914 677#)
com os professores e acadêmicos do terceiro período do Curso de Lic. Plena em Pedagogia, registrou-se os
seguintes participantes: Wendell Fiori de Faria - Chefe de Departamento;  Tharyck Dryely Nunes
Rodrigues - Técnica em Assuntos Educacionais; Professores: Rosangela Aparecida Hilário, Edna Maria
Cordeiro, Ana Maria de Lima Souza e Rafael Fonseca de Castro; Acadêmicos: Carlos Henrique; Jean
Semliax, Wesley Penha e Fabiola Almeida. O Chefe de Departamento iniciou informando que a reunião
não é deliberativa, sendo consultiva e visa manter o diálogo aberto com os professores e acadêmicos do
curso de Pedagogia, tendo como objetivo o compartilhamento das percepções, ações e expectativas de
professores e alunos no período do afastamento social em decorrência da pandemia de Corona vírus. O
Chefe de Departamento relembrou a suspensão do calendário acadêmico (ATIVIDADE EXTERNA: 
*trabalho remoto*, concedido pela *Portaria 155/GR/UNIR de 20 de março de 2020* - disponivel no
LINK https://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=28025) e a impossibilidade de registro de aulas e
atividades presenciais e virtuais. Em seguida passou a palavra aos professores e acadêmcicos participantes
da reunião: A professora Rosangela Hilário informou que está desenvolvendo um documento para o CNE
(Conselho Nacional de Educação) em parceiria com um grupo de alunos dos 5º e 3º períodos do Curso de
Pedagogia, integrantes de seu grupo de pesquisa. Reforçou que apesar do distanciamento social tem
desenvolvido suas atividades de orientação e estudo com o grupo de pesquisa de forma remota. Informou
também que irá compartilhar via SIGAA o documento que está sendo construído. A Professora Edna
Maria Cordeiro saudou os participantes e reforçou a importância de cuidar da saúde e dos familiares nesse
momento. O Professor Rafael Fonseca informou que também continua desenvolvendo suas atividades de
pesquisa e orientações de forma remota. Fazendo um link com a disciplina que ministra no 3º período
(Tecnologia Aplicada à Educação) alertou que o cenário atual nos mostra que não estamos preparados para
colocar em prática 100% de ensino EAD, tendo em vista que muitos alunos não dispõe de recursos
tecnológicos ou acesso à internet. Reforçou também a importância da ciência nesse momento e a
necessidade de dar continuidade nas pesquisas em andamento. A Professora Ana Maria ressaltou a
sensibilidade do momento e a influência que tal situação tem no comportamento, espectativas e ações das
pessoas. Informou que tem encaminhado textos para leituras para que os acadêmicos que tenham interesse
e possibilidade, continuem na rotina de leituras, porém, compreende que muitos não possuem acesso aos
recursos tecnológicos e também há a possibilidade de concentrar-se nas atividades acadêmicas nesse
meomento. Após a fala dos professores, o Chefe de Departamento solicitou que os acadêmicos que
tivessem interesse compartilhassem suas expectativas e observações sobre o cenário atual. O
acadêmico Carlos Eduardo, representante do CAPED informou as ações do Centro Acadêmico do Curso
de Pedagogia referente ao auxilio aos alunos em situação de vunerabilidade. Ressaltou também que de fato
muitos alunos não possuem acesso às tecnologias e/ou a internet. O representante do CAPED informou
sobre a denunciou em relação a situação vivenciada por muitos indígenas que estão sendo alvo de grileiros
e a importância de obervar as ações que estão sendo tomadas em relação as questões indígenas. O
acadêmico Jean compartilhou seu receio em relação a sua saúde e dos acadêmicos nesse momento e caso
ocorra o retorno às atividades presenciais, considerando que atua como Técnico em Enfermagem no
Hospital de Base e em decorrência de um tratamento de saúde recente, mencionou que está no grupo de
risco. Ressaltou que o afastamento é importante e preocupa-se com o retorno às aulas, tendo em vista que
seu trabalho pode gerar contato com a doença e que tem receio de contaminar colegas e professores. A
Técnica em Assuntos Educacionais reforçou que no que se refere as demandas administrativas o
Departamento continua à disposição em trabalho remoto, recebendo, realizando e encaminhando o que for
possível e necessário, sendo mantido o fluxo normal dos processos que constam no SEI e das rotinas
administrativas, atendendo as solicitações e encaminhamentos realizados pelos diversos setores da
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Universidade Federal de Rondônia, principalmente Núcleo de Ciências Humanas, Cursos atendidos pelo
Departamento de Ciências da Educação, DAP, dentre outros. Sem nada mais a ser acrescentado, a reunião
foi encerrada às 15h40min, e EU, Tharyck Dryely Nunes Rodrigues, Técnica em Assuntos Educacionais
do Departamento de Ciências da Educação de Porto Velho, lavrei e assinei digitalmente a presente, que
depois de lida e aprovada pelos presentes, segue assinada (Assinaturas Digitais). Porto Velho, 23 de
abril de dois mil e dois mil e vinte. 

Documento assinado eletronicamente por WENDELL FIORI DE FARIA, Chefe de Departamento,
em 28/04/2020, às 17:27, 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 THARYCK DRYELLY NUNES RODRIGUES, Técnico
Administrativo, em 29/04/2020, às 12:22, 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 ROSANGELA APARECIDA HILARIO, Docente, em
29/04/2020, às 18:38, 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
29/04/2020, às 20:04, 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 ANA MARIA DE LIMA SOUZA, Docente, em
30/04/2020, às 14:29, 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 EDNA MARIA CORDEIRO, Docente, em 30/04/2020, às
17:59, 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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