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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 - DEZEMBRO/2020 (CONDED)
Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 14h, reuniram-se extraordinariamente os
membros do Conselho do Departamento de Ciências da Educação (CONDED), via reunião remota
utilizando a plataforma GOOGLE MEET. A reunião foi aberta pela Chefe de Departamento, Profa Dra
Juracy Machado Pacífico, seguindo a pauta da convocação com os seguintes participantes: Juracy
Machado Pacifico – Presidente, Professores: Edna Maria Cordeiro, Josemir Almeida Barros, Jussara
Santos Pimenta, Marilsa Miranda de Souza, Marlene Rodrigues, Marcia Machado de Lima, Neide Borges
Pedrosa, Rafael Fonseca de Castro, Rafael Christofoletti, Robson Fonseca Simões, Wendell Fiori de Faria
e Técnica em Assuntos Educacionais: Tharyck Dryely Nunes Rodrigues. Representantes discentes
presentes: Carlos Henrique dos Santos Bezerra (Suplente) e Waltécia Cassiano Maciel
(Suplente). INFORMES - Informes da Chefia: 1. Registro de aulas no sistema SIGAA: A Chefe de
Departamento relembrou aos docentes que: a. As aulas previstas no SIGAA, no período de 18/03/2020 a
12/10/2020 deverão ser canceladas pelos docentes, conforme as orientações constantes no vídeo tutorial
em anexo: (https://www.youtube.com/watch?v=dWLbcRBEGZU) – Disponível em www.dirca.unir.br; b.
As aulas remotas deverão ser cadastradas como aulas extras, justamente para possibilitarem a execução de
uma quantidade maior de aulas diárias, conforme as orientações constantes no vídeo tutorial em anexo:
(https://www.youtube.com/watch?v=r1o4OdxazAA&t=28s) – Disponível em www.dirca.unir.br; c.
Lançamento das aulas no SIGAA: a hora aula do sistema é 50min, é necessário observar
a correspondência de horas, conforme informado no ofício circular da DIRCA - SEI 0564190,
encaminhado pelo DACED via email aos docentes. 2. Registro de férias: A Chefe de Departamento
informou que os docentes que por alguma razão não solicitaram férias para janeiro de 2021, devem fazê-lo
até dia 08/01/2021. Para isso, é necessário abrir processo SEI, conforme orientações da Técnica Andreia
Alfaia da CRD, encaminhada dia 29/12/2020, às 11h14, que orienta: “Informamos que a programação de
férias para o período de janeiro/2021 deverá ser solicitada via SEI, no processo deve constar o período de
férias, anuência da chefia imediata e ser encaminhada para coordenadoria de registro e documentos-CRD. 
Prazo para envio do processo: 08/01/2021". A Chefe de Departamento solicitou que, a quem for o caso,
abra processo dentro do prazo e faça o requerimento. A Chefe informou ainda que pelos sistema SIGEPE
não conseguirão solicitar para o mês de janeiro, e por isso lembrou que os docentes devem programar
férias para o mês de janeiro e nos períodos de recesso. Fora desse período a chefia não poderá homologar.
Considerando o calendário acadêmico - Res. 287/CONSEA/UNIR, de 22/12/2020, a Chefe de
Departamento sugeriu as datas que seguem: primeira parcela com início: 02/01/2021 (30 a 32 dias) e
segunda com início em 22/05/202 (máximo de 15 dias). Informou também que, quem já solicitou férias e
marcou parcela para o mês de julho, assim que sair o segundo calendário acadêmico terá que solicitar
ajustes, de maneira a deixar as férias no período de recesso. Caso já queira fazer isso, precisará agendar
segunda parcela com início em 22/05/202 (máximo de 15 dias) (recesso, conforme calendário acadêmico
(Res. 287/CONSEA/UNIR, de 22/12/2020). Ordem do dia: Conhecimento e análise sobre os dispositivos
da Resolução 287/CONSEA/UNIR de 22 de dezembro de 2020 para definições e, no que couber,
deliberações do Conselho Departamental. 1. Leitura coletiva da Resolução pela chefia do Departamento.
A Chefe de Departamento procedeu leitura coletiva da resolução (Res. 287/CONSEA/UNIR, de
22/12/2020). Após a leitura foi aberta a discussão e os Conselheiros fizeram suas considerações. Em
seguida, foi discutido o atendimento ao inciso III do Art. 2° da Res. 287/CONSEA/UNIR de 22 de
dezembro de 2020, ficando aprovado por 11 votos favoráveis que a oferta será remota, sendo que as
atividades práticas e estágios (Art. 3° da Res. 287/CONSEA), sendo possível e atendendo ao inciso I do
Art. 2° da Res. 287/CONSEA, poderão ter formato híbrido; O plano de ensino de cada disciplina ofertada
é o documento onde deve constar todo o desenvolvimento da disciplina e será homologado em reunião de
Departamento, devendo ser inserido no Processo SEI da Reunião a ser convocada pela Chefia para
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04/02/2021; Os Planos de Ensino serão disponibilizados na página do DACED no dia 05/02/2021. No
Plano de Ensino de Cada Disciplina deverá constar, dentre os itens necessários, as seguintes informações
(Inciso III do Art. 2° da Res. 287/CONSEA): - a forma de oferta; - os recursos tecnológicos a serem
empregados; - o número de créditos correspondentes; - a(s) forma(s) de avaliação. Com 13 votos
favoráveis, ficou aprovado que o Departamento não fará a reoferta das disciplinas listadas a seguir,
considerando que um número bem reduzido (inferior a dez) de alunos (que estavam matriculados no início
do ano letivo) não as cursaram no formato ERE. Os alunos que não as cursaram poderão cursá-las em
outro momento em que as mesmas forem ofertadas, a partir da solicitação de inclusão de disciplina via
requerimento ao Departamento (DACED). Disciplinas que não serão ofertadas no semestre 2020.1
(reoferta): 7° Período: Educação Profissional, Tecnológica e Financeira; Educação do Campo; Educação
Indígena e das Populações Tradicionais da Amazônia; Fundamentos e Prática do Ensino da Geografia;
Trabalho de Conclusão de Curso I; Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – I;
5° Período: Gestão Educacional; Fundamentos e Prática do Ensino da Matemática; e; Fundamentos
e Prática da Alfabetização I. Em seguida foi aprovado com 13 votos favoráveis, e em conformidade com o
§ 1º do Art. 3° da Res. 287/CONSEA, que o Departamento ofertará como disciplina especial as disciplinas
do 8° período: Língua Brasileira de Sinais; Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental II e em Espaços Não-Escolares; Fundamentos e Práticas do Ensino de História e História e
Cultura Afro-Brasileira; Fundamentos e Práticas da Educação à Distância; Trabalho de Conclusão de
Curso II. Com 13 votos favoráveis foi aprovado que, havendo docentes disponíveis, o Departamento
poderá ainda ofertar outras disciplinas no formato de disciplina especial, que serão definidas ad
referendum e informadas à comunidade para matrícula; Após discussão e apreciação, foi aprovado por 11
votos favoráveis e 2 abstenções que as disciplinas ofertadas como disciplina especial no semestre 2020.1,
no calendário aprovado pela Resolução 287/CONSEA de 22/12/2020, não serão reofertadas no semestre
seguinte (2020.2 iniciará a partir de junho de 2021); Após apreciação, foi aprovado com 13 votos
favoráveis que, em conformidade com o § 2º do Art. 3° da Res. 287/CONSEA, e considerando a
existência de vagas na turma, o Departamento poderá, excepcionalmente, aceitar, por decisão ad
referendum, a quebra de pré-requisitos, se solicitada pelo discente em requerimento de reintegração de
matrícula e inclusão de disciplinas, via formulário on-line do departamento (em caráter excepcional e
somente em virtude da pandemia da covid-19).
Considerando as aprovações anteriores, foi realizada a distribuição das disciplinas a serem ofertadas,
conforme segue: Curso de Pedagogia: 1º período - Filosofia (docente a confirmar); Psicologia do
desenvolvimento (Rafael Christofoletti); Metodologia da Produção Científica e Acadêmica (Josemir
Almeida Barros); Sociologia da Educação (Patrícia Mara Cabral de Vasconcelos); História da Educação
(Marilsa Miranda de Souza); 3º período - Tecnologia Aplicada à Educação (Neide Borges Pedrosa);
Políticas Públicas e Legislação Educacional (Rosangela Aparecida Hilário); Didática (Rosângela de
Fátima Cavalcante França); Fundamentos e Práticas da Educação Infantil I (Juracy Machado Pacífico);
Avaliação Educacional (Marcia Machado de Lima); 5º período - Estágio Supervisionado na Educação
Infantil (Juracy Machado Pacifico); Fundamentos e Práticas da Recreação e Jogos (Célio José Borges); 8º
período - Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais II e em Espaços não Escolares (Robson Fonseca
Simões); Língua Brasileira de Sinais (docente a confirmar); Fundamentos e Práticas do Ensino de História
e História e Cultura Afro-Brasileira (Marco Antônio Domingues Teixeira); Fundamentos e Práticas da
Educação à Distância (Neide Borges Pedrosa); Trabalho de Conclusão de Curso II (Orientadores/as).
Também ficou acordado que os docentes que atenderão às demandas de outros cursos, bem como para as
disciplinas do curso de Pedagogia que serão ofertadas como disciplina especial, serão designados ad
referendum da chefia de Departamento em atendimento aos prazos da Resolução 287/CONSEA de
22/12/202. Em virtude do prazo previsto na Res. 287/CONSEA para solicitação de colação de grau, os
acadêmicos que defenderam TCC até o dia 31 de dezembro de 2020 deverão entregar a versão final do
TCC no dia 05/02/2021, em conformidade com as orientações disponíveis no site do Departamento. A
decisão será informada aos orientadores e acadêmicos via e-mail encaminhado no processo
SEI 23118.003270/2020-11, que trata das defesas de TCC referentes ao semestre letivo 2020.1. Sem nada
mais a ser acrescentado, a reunião foi encerrada às 16h e 15min, e EU, 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
(0568191), segue assinada eletronicamente no sistema (SEI). Porto Velho, trinta de dezembro de dois mil e
vinte.

Documento assinado eletronicamente por THARYCK DRYELLY NUNES RODRIGUES, Técnica
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em Assuntos Educacionais, em 02/01/2021, às 16:19, 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 JURACY MACHADO PACIFICO, Chefe de
Departamento, em 02/01/2021, às 16:48, 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 RAFAEL FONSECA DE CASTRO, Docente, em
02/01/2021, às 17:06, 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 MARCIA MACHADO DE LIMA, Docente, em
02/01/2021, às 17:12, 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 02/01/2021,
às 17:40, 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
02/01/2021, às 18:02, 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 EDNA MARIA CORDEIRO, Docente, em 02/01/2021, 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 JUSSARA SANTOS PIMENTA, Docente, em
02/01/2021, às 18:15, 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 JOSEMIR ALMEIDA BARROS, Docente, em
02/01/2021, às 22:04, 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 NEIDE BORGES PEDROSA, Docente, em 03/01/2021,
às 11:12, 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 04/01/2021, às
12:29, 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 0569025 e o código CRC 5E35ADC1.

Referência: Processo nº 23118.003501/2020-88 SEI nº 0569025
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