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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, na sala de Reuniões do Núcleo de Ciências Humanas (Bloco 206 - sala 2C
- Campus José Ribeiro Filho/Porto Velho), às 14h, teve início a reunião extraordinária do Departamento de Ciências da Educação com os
seguintes: membros presentes: Wendell Fiori de Faria – Presidente, Professores: Ana Maria de Lima Souza, Josemir Almeida Barros, Marcia
Machado de Lima, Marilsa Miranda de Souza, Marlene Rodrigues, Nilson Santos, Rafael Christofoletti, Robson Fonseca Simões, Rosangela
Aparecida Hilário, Walterlina Brasil. Registrou-se membros ausentes: Edna Maria Cordeiro, Juracy Machado Pacífico (Ausência justificada:
Afastamento para pós-doc), Marijâne Silveira da Silva (Ausência justificada: Afastamento para pós-doc), Maria Neucilda Ribeiro, Jussara
Santos Pimenta, Neide Borges Pedrosa (Ausência justificada: Afastamento para tratamento de saúde), Rafael Fonseca de Castro, Rosângela de
Fátima Cavalcante França, Técnica em Assuntos Educacionais: Tharyck Dryely Nunes Rodrigues e Representante discente. A reunião foi aberta
pelo Chefe de Departamento, seguindo a pauta da convocação. PONTOS DE PAUTA: 1. Plano Departamental de Monitoria
- 0359017 (Processo - 99955135A.000015/2020-73): O chefe de departamento apresentou aos presentes o edital confeccionado pela comissão
instituída pela ordem de serviço (0358881) e publicada no site do departamento de Ciências da Educação e divulgado via midias sociais aos
alunos do curso de licenciatura Plena em Pedagogia. Foi encaminhado por email aos professores a solicitação de manifestação de interesse em
atender alunos em monitoria (2020), os professores que manifestaram interesse foram os das disciplinas seguintes: Estágio em Educação Infantil
I (quinto período); Fundamentos e Prática da Educação Infantil I (quarto período); Políticas Públicas e Legislação Educacional (terceiro
período); Metodologia da Produção Cientifica e Acadêmica (primeiro período). Por email (18/02/2020) a professora Juracy Machado Pacífico
solicitou retirar sua solicitação de atendimento para monitoria no primeiro semestre de 2020. Após apresentação do plano departamental de
monitoria e do edital, que consta o cronograma de ações a serem desempenhadas e a relações dos proponentes, o plano departamental de
monitoria e o edital foram homologados por unanimidade pelos membros do Conselho. Em seguida os membros apreciaram a distribuição das
(duas) vagas disponibilizadas no edital para o curso de Lic. Plena em Pedagogia - Porto Velho. Em decorrência da solicitação de continuidade de
monitoria da acadêmica Alexia Coutinho realizado regularmente em dezembro de 2019, conforme manifestação no relatório (0347262), 1 (uma)
vaga foi destinada a disciplina de Políticas Públicas e Legislação Educacional (terceiro período) - Professora Walterlina Barboza Brasil e a outra
vaga para o Professor Josemir Almeida Barros, que será destinada a uma das disciplinas solicitadas pelo docente. Após apresentação e
apreciação a distribuição de vagas foi aprovada por todos os presentes. Em relação as vagas o Prof. Josemir Almeida Barros solicitou verificar a
possibilidade de inserir 4 vagas de monitores voluntários no edital, pois na Resolução nº 388/CONSEA, de 09 de abril de 2015, consta no Art. 4º
que o Programa de Monitoria da UNIR abrangerá dois tipos de monitores: o remunerado e o voluntário. Embasado na prerrogativa da Resolução
mencionada, os membros do Conselho aprovaram a inclusão de 4 (quatro) vagas de monitores voluntários na seleção em curso, sendo 3 vagas
destinadas as disciplinas do professor Josemir Almeida Barros e uma vaga destinada as disciplinas da professora Juracy Machado Pacífico. Em
decorrência da distribuição de vagas aprovada pelos membros do conselho será realizada uma errata no edital, na errata também será realizada a
adequação das notas como requisito para atuar como monitores, em conformidade a Resolução nº 388/CONSEA, de 09 de abril de 2015, Art. 15
- §2, item II - ter cursado a disciplina objeto da monitoria ou sua(s) equivalente(s) ou, ainda, ter cursado disciplinas de caráter mais abrangente, a
critério do Departamento, e nelas obtido média igual ou superior a 60,0 (sessenta) e não ter coeficiente de rendimento inferior a 50,0 (cinquenta)
no histórico escolar; 2. Disciplinas 2020/1 (Substituições, alterações e outros): O chefe de departamento apresentou aos conselheiros a situação
de algumas disciplinas a serem atendidas pelo departamento de Ciências da Educação em decorrência do afastamento para tratamento de saúde
da Profª. Drª. Jussara Santos Pimenta, informado somente por email (0365693). As disciplinas atribuídas a professora foram: Didática
(Geografia - 80H) e Legislação e Gestão  Educacional (Letras Português - 60H - Vespertino). Em decorrência de não ser promovido nenhum
tipo de prejuízo aos acadêmicos matrículados nas duas disciplinas, o chefe de departamento solicitou aos presentes que manifestassem a
possibilidade de alteração na atribuiação das disciplinas. Após serem apresentadas as possibilidades e o aceite dos professores, a distribuição
ficou como segue: A disciplina de Didática (Geografia - 80H) foi mantida sob responsabilidade da professora Jussara Santos Pimenta e durante
seu afastamento o professor Rafael Christofoletti assumirá o horário das aulas de sexta feira, caso haja a anuência do Departamento de
Geografia. A disciplina de Legislação e Gestão  Educacional (Letras Venáculas - 60H - Vespertino) foi atribuída a professora Dra. Walterlina
Barboza Brasil e a disciplina Legislação Escolar - DAF00039 será ministrada pelos professores Walterlina Barboza Brasil, Marlene Rodrigues,
Wendell Fiori de Faria e Nilson Santos, sendo atribuída 20h para cada docente. As alterações de atribuição de disciplinas foram apreciadas pelos
pelos presentes e aprovadas por unanimidade em prol do atendimento aos alunos. O departamento aguardará o recebimento formal de
informações do afastamento da professora Jussara Santos Pimenta, que é encaminhado diretamente pelo SIASS. 3. Acolhida aos calouros
2020/1: Os membros da comissão informaram que as atividades de recepção aos calouros 2020/1 acontecerão no dia 04/03/2020, em
decorrência de que ainda tem alunos realizando ingresso pelo vestibular (Enem) e ingresso por vagas ociosas. Inserção de ponto de
pauta: O ponto de pauta a seguir foi apresentado aos Conselheiros, sendo favoráveis a sua inclusão nesta reunião extraordinária. 4. Progressão
Funcional - Adjunto II para Adjunto III - 999055869.000239/2019-11 (Professora Marcia Machado de Lima). O chefe de departamento solicitou
a presidente da comissão que procedesse a leitura do parecer, o qual  foi favorável a progressão  funcional. Após a leitura e análise dos
conselheiros, o parecer emitido pela Comissão foi aprovado por unanimidade. Sem nada mais a ser acrescentado, a reunião foi encerrada às
15h10min, e EU, Wendell Fiori de Faria, Chefe do Departamento de Ciências da Educação de Porto Velho, lavrei e assinei a presente, que
depois de lida e aprovada pelos presentes, segue assinada. Porto Velho, 18 de abril de dois mil e dezenove.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Documento assinado eletronicamente por WENDELL FIORI DE FARIA, Chefe de Departamento, em 19/02/2020, às 10:53, 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 19/02/2020, às 11:16, 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 MARCIA MACHADO DE LIMA, Docente, em 19/02/2020, às 11:28, 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 ANA MARIA DE LIMA SOUZA, Docente, em 19/02/2020, às 11:41, 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 19/02/2020, às 11:41, 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 19/02/2020, às 11:53, 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 19/02/2020, às 12:33, 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 MARILSA MIRANDA DE SOUZA, Docente, em 19/02/2020, às 16:02, 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 20/02/2020, às 14:17, 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 WALTERLINA BARBOZA BRASIL, Docente, em 21/02/2020, às 11:03, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0364793 e o código CRC A71E8C25.

Referência: Processo nº 999055869.000027/2020-78 SEI nº 0364793
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