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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 sete dias do mês de abril de dois mil e vinte, realizou-se reunião remota via plataforma MEET
(URL da reunião: https://meet.google.com/aap-wgje-uri Telefone: +1 650-667-3019 PIN: 210 566 440#)
com os professores e acadêmicos do primeiro 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: Christian Otto Muniz Nienov, Patrícia Mara
Cabral de Vasconcelos, Ana Maria de Lima Souza e Marilsa Miranda de Souza; Acadêmicos: Carlos
Henrique - CAPED, Clarissa Maciel, Wesley Penha, Dolores Mariana, Ruth Soares, Magda Keler,
Alexandre Vitor, Amanda Marques, Joyce Garcez, Livia Batista e Maria Lúcia. 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 participantes da reunião: A Professora Ana Maria ressaltou aos participantes da reunião sobre
a sensibilidade do momento e a influência que tal situação exige, além de mencionar a importância de
voltar para si e cuidar da saúde. A professora Marilsa Miranda informou que continua desenvolvendo suas
atividades de pesquisas e orientações. Reforçou a importância de manter as leituras e a possibilidade de
aproveitar o afastamento social para estudar os textos encaminhados anteriormente pelos professores. A
Professora Patrícia Mara questinou se há um posicionamento do Departamento referente ao retorno de
atividades. Em relação ao questionamento, o chefe de departamento informou que não há um
posicionamento do Departamento de Ciências da Educação a respeito do retorno das atividades presenciais
e como elas serão retomadas, sendo prudente aguardar as orientações emitidas pela reitoria e definidas
pelo Conselho Universitário. 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. A acadêmica Clarissa Maciel questionou como será a organização para o segundo semestre letivo. O
Chefe de Departamento infomou que ainda não há orientação, considerando a necessidade de
encerramento do 1º semestre para que posteriormente se dê início ao 2º semestre, que será definido via
calendário acadêmico publicado pela Reitoria da Universidade Federal de Rondônia. A acadêmica Joyce
questionou acerca da validade das aulas já cursadas antes do afastamento social. O Chefe de Departamento
informou que sim, as aulas cursadas anteriormente são válidas e contarão na carga horária do 1º semestre,
devendo estar registradas no sistema SIGAA. O acadêmico Carlos Eduardo, representante do CAPED
informou que nos dias 1 e 2 de maio será realizada a 24ª FONEP (encontro on line), organizada pela
Executiva Nacional de Pedagogia, e contará com a participação da Professora Marilsa Miranda de Souza
em uma das mesas. A acadêmica Joyce questinou sobre a possibiliadade de disponibilização de auxílio
internet aos alunos sem acesso. O Chefe de Departamento informou que não há nenhuma manifestação da
Universidade acerca do assunto. Carlos Eduardo ressaltou que nesse momento há uma urgência Social
referente às condições básicas como alimentação. Reforçou que muitos alunos não tem acesso e, diante
disso, o CAPED se posiona contra ao ensino EAD (aulas virtuais). 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 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 15h45min, e EU, Tharyck Dryely

https://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=28025


11/12/2020 SEI/UNIR - 0412986 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=471917&infra_sistema=1… 2/2

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, 27 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 17:42, 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 12:21, 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
06/05/2020, às 15:36, 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
06/05/2020, às 22:23, 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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