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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - AGOSTO/2020 (CONDED)
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 15h, reuniram-se extraordinariamente os
membros do Conselho do Departamento de Ciências da Educação (CONDED), via reunião remota
utilizando a plataforma GOOGLE MEET (URL da reunião: https://meet.google.com/iro-cyak-xbq.
Telefone: +1 661-622-3270. PIN: 121 703 547#). A reunião foi aberta pelo Chefe de Departamento, Prof.
Dr. Wendell Fiori de Faria, seguindo a pauta da convocação com os seguintes participantes: Wendell
Fiori de Faria – Presidente, Professores: Edna Maria Cordeiro, Josemir Almeida Barros, Juracy Machado
Pacífico, Jussara Santos Pimenta, Marlene Rodrigues, Márcia Machado de Lima, Neide Borges Pedrosa,
Nilson Santos, Rafael Christofoletti, Rafael Fonseca de Castro, Robson Fonseca Simões, Rosangela
Aparecida Hilário e Técnica em Assuntos Educacionais: Tharyck Dryely Nunes Rodrigues. Acadêmicos
participantes: Núbia Maria Feitosa de Oliveira, Aléxia Evelyn Silva Coutinho, Gabriel Francisco Mota
Batista, Sara Manoela Marques Vitaliano, Alexandre Victor Soares de Melo, Giovanna Victória Ribeiro da
Cruz, Ana Maria Tavares Ramires,Marlene Barbosa Rocha,Greice Dias Ramos, José de Holanda Alves
Furtado,Carlos Henrique dos Santos Bezerra, Marcos Vinicius dos Santos Sousa, Raquel Amanda da
Silva,Isabella dos Santos Oliveira da Silva, Antonio Aleson Ribeiro de Souza, Roberta Campos Pereira,
Waltécia Cassiano Maciel,Marcela Alves, Josilene Silva de Oliveira,Vanessa Alessandra dos Santos
Vasconcellos Souza de Lima, Vinícius de Souza Santos,Paula Alves Guimarães,Carlos Eduardo Veiga,
Melissa Suyane Santos Medeiros Leitão, Vilsa Solange Ferreira Morais e Weslei Rodrigues da
Penha PONTOS DE PAUTA: 1. Discussão sobre retorno as atividades de forma remota - 7º Período. O
Chefe de Departamento iniciou a reunião informando que o documento preliminar construído pela
comissão foi encaminhado a todos os alunos e professores via sistema SIGAA e grupos de watts
vinculados ao Departamento. Em seguida, a comissão iniciou a apresentação dos trabalhos realizados: A
Professora Juracy Machado Pacifico, membro da comissão, informou que foram realizadas reuniões para
discussão de questões iniciais e definição de metodologia de trabalho. Alguns pontos foram definidos
como: consulta acerca da disponibilidade de participação dos acadêmicos do sétimo período;
Disponibilidade dos docentes responsáveis pelas disciplinas a serem atendidas no sétimo período; Situação
acadêmica dos alunos interessados. A partir dos dados levantados, foi construído um documento com
sugestões para viabilização da oferta em modalidade remota das disciplinas do sétimo período e
posteriormente oitavo período (turma potencial concluinte em 2020), em caráter excepcional/emergencial
(EEE). A Professora Juracy informou que o documento não é fechado, mas sim sugestões que visam
contribuir e apresentar que é possível a oferta das disciplinas, apesar das dificuldades e limitações
enfrentadas por alunos e professores. Dando continuidade na exposição da comissão, a Professora Márcia
salientou que outro aspecto importante foi a definição do perfil da turma. Com base no relatório construído
pela Técnica em Assuntos Educacionais, Tharyck Nunes, foi possível identificar que existem dois grupos:
acadêmicos com fluxo regular e acadêmicos com pendências em disciplinas de períodos anteriores. Esse
levantamento foi importante para verificar a possibilidade de oferta e atendimento de todos os alunos com
possibilidade de conclusão futura. A proposta do documento é oferecer as disciplinas de sétimo e oitavo
períodos em regime excepcional, ou seja, as disciplinas seriam abertas para os alunos que precisam e
desejam cursá-las. O referido documento não prevê prazos e datas em decorrência da suspensão do
calendário acadêmico e do cálculo para integralização da carga horária para finalizar as disciplinas
ofertadas. A Professora Marcia Machado mencionou que a ideia inicial é atender os alunos com
potencialidade de conclusão e posteriormente atender os alunos dos outros períodos. A Professora
ressaltou ainda que tudo depende das diretrizes dos Conselhos Superiores, que inclusive encontra-se
com reunião em andamento no mesmo momento da reunião do CONDED.  O Professor Rafael Fonseca
apresentou como proposta que as aulas sejam realizadas na sala virtual AVA, considerando o melhor
desempenho da plataforma. Salientou que a definição por essa plataforma não vetaria a utilização de
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outros recursos, porém considera pertinente ter o AVA como ponto central de acesso dos alunos e
professores. A Professora Neide Pedrosa destacou como ponto positivo o fato dos alunos já conhecerem a
referida plataforma, considerando que já desenvolveram atividades na disciplina de Tecnologias Aplicadas
a Educação (terceiro período). A Professora Marcia Machado informou que há disponibilidade do
Professor Rafael Fonseca em parceria com a DTI e o LabMídia para realização de treinamento com
docentes para melhor compreensão sobre o uso da plataforma. O Professor Rafael Fonseca informou que a
plataforma AVA apresenta maior autonomia aos docentes em relação ao SIGAA, considerando que
dependendo da ação no SIGAA é necessário solicitar inclusão via DTI, o que acaba engessando a oferta. A
Professora Marlene salientou que mesmo com uso do AVA, será necessário manter registro no SIGAA
considerando que a plataforma institucional para registros acadêmicos de frequências e notas é esta. O
Professora Rafael ressaltou a importância do desenvolvimento das atividades de forma assíncrona,
considerando a limitação de acesso de alguns alunos. A Professora Juracy defendeu que é importante não
engessar definindo quantidade de horas de atividades assíncronas ou não, deixando o professor livre para
definir no seu plano de aula a metodologia a ser adotada (Registrando-se tudo no Plano a ser apresentado).
O Acadêmico Carlos Henrique Bezerra salientou a necessidade analisar a possibilidade de regularização
das pendências acadêmicas para acadêmicos com situações especificas, oferecendo abertura de turmas
especiais. O Professor Wendell Fiori reforçou que neste momento está sendo discutida a situação dos
alunos com possibilidade de conclusão, principalmente aqueles considerado com fluxo de integralização
em fluxo regular, podendo ser discutido outras questões em momento oportuno, pois o atendimento das
pendências está vinculada a distribuição de disciplinas entre professores e oferta das mesmas. A Professora
Marcia Machado encerrou a apresentação da comissão reafirmando que o documento foi construído com
carinho e atenção e tem como foco inicial o atendimento aos alunos de sétimo e posterior oitavo período,
atendendo os alunos em proximidade de conclusão, mesmo que com algumas pendências, para que em um
outro momento seja possível analisar o atendimento aos outros períodos do curso (de primeiro ao sexto). O
Professor Wendell relembrou que qualquer decisão tomada na reunião está condicionada ao retorno do
calendário acadêmico a ser definido em reunião do Conselho Superior, conforme consta no documento
construído pela comissão. Após a apresentação da comissão, foi aberto o diálogo para dúvidas e
contribuições dos demais professores e acadêmicos. A acadêmica Josilene Silva perguntou acerca dos
estágios, considerando que as escolas municipais e estaduais estão em aula remota e alguns alunos
apresentam pendências em estágios anteriores. O Professor Wendell reforçou que posteriormente será
discutido as pendências dos alunos que estão com pendências em disciplinas. A Professora Marcia
registrou que em virtude da pesquisa e extensão, tem mantido contato com algumas escolas, visando
manter parceria por meio comunidade de prática, considerando que há escolas e docentes receptivos, 
acredita ser possível pensar e construir ações de estágios a serem estudadas e definidas. A acadêmica
Isabella dos Santos registou o agradecimento a disponibilidade dos professores que discutiram e
construíram o documento. O Professor Wendell citou o questionário destinado aos acadêmicos e solicitou
a comissão que apresentasse a síntese referente a possibilidade de participação nas atividades remotas. A
professora Marcia Machado informou que alguns acadêmicos registraram necessidade de se descolar para
conseguir acesso, porém sendo um grupo pequeno de alunos que mencionou essa dificuldade (quatro).
Apesar da demanda apresentada por esses quatro alunos, não há impeditivo para a realização das
atividades remotas, considerando que é possível utilizar outros recursos metodológicos e logísticos para
atender as necessidades deles. O Professor Rafael Fonseca salientou a possibilidade de disponibilização de
material off-line para esses alunos. Em relação as disciplinas ministradas por professores de outros
Departamentos, o Chefe de Departamento informou que não há possibilidade de determinar que os
professores de outros departamentos retomem as atividades, pois fica a cargo do Departamento de origem
e do professor em retomar a oferta da disciplina. No que se refere as optativas, há a possibilidade de
ofertar novas no próximo semestre, ministradas pelos Professores do Departamento de Ciências da
Educação. A Professora Juracy informou que a Professora Tatiana Malheiros, responsável pela disciplina
de Fundamentos e Práticas do Ensino de Geografia (sétimo período) já se colocou a disposição para
retomar a referida disciplina, faltando assim, a autorização do Departamento de Geografia. Face ao que foi
discutido e em comum acordo entre os presentes o encaminhamento a ser seguido será para que os
professores que possuem disciplinas no sétimo período do curso de Pedagogia reelaborem os planos de
ensino, atualizando-os para a oferta no formato remoto, sendo estes planos apresentados numa próxima
reunião do Conselho. Quanto as disciplinas do Oitavo período, sua oferta e distribuição será analisada
após a finalização do sétimo período, no formato que for possível na ocasião da oferta, sendo presencial ou
de forma remota. Em razão da necessidade da retomada do calendário acadêmico para possibilitar o
registro das atividades no sistema SIGAA a definição da retomada das atividades será definida em reunião
futura do CONDED. Sem nada mais a ser acrescentado, a reunião foi encerrada às 16h e 18min, e EU,
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Tharyck Dryely Nunes Rodrigues, 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 0483909, segue assinada eletronicamente no sistema (SEI). Porto Velho, vinte
e sete de agosto de dois mil e vinte.

Documento assinado eletronicamente por THARYCK DRYELLY NUNES RODRIGUES, Técnica
em Assuntos Educacionais, em 31/08/2020, às 23:56, 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 WENDELL FIORI DE FARIA, Chefe de Departamento,
em 01/09/2020, às 00:31, 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 01/09/2020, às 14:59,
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 01/09/2020,
às 16:52, 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 JUSSARA SANTOS PIMENTA, Docente, em
01/09/2020, às 17:37, 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
01/09/2020, às 19:59, 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 02/09/2020,
às 08:34, 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 RAFAEL FONSECA DE CASTRO, Docente, em
02/09/2020, às 09:15, 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 03/09/2020,
às 15:39, 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 03/09/2020, às
16:52, 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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