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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

 REUNIÃO ORDINÁRIA - DEZEMBRO/2020 (CONDED)
 
Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 14h e 30m, reuniram-se ordinariamente 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 membros participantes:
Juracy Machado Pacífico – Presidente, Professores: Edna Maria Cordeiro, Josemir Almeida Barros,
Jussara Santos Pimenta, Marlene Rodrigues, Márcia Machado de Lima, Marilsa Miranda de Souza, Maria
Neucilda Ribeiro, Neide Borges Pedrosa, Nilson Santos, Rafael Christofoletti, Rafael Fonseca de Castro,
Rosangela Aparecida Hilário, Robson Fonseca Simões, Wendell Fiori de Faria; Técnica em Assuntos
Educacionais: Tharyck Dryely Nunes Rodrigues e Representantes discentes: Carlos Henrique dos
Santos Bezerra, Alexandre Victor Soares de Melo e Giovana Victória Ribeiro Membros
ausentes: Walterlina Barboza Brasil, Rosangela Fátima Cavalcante França. INFORMES - Informes da
Chefia: 1. Processo: 23118.002434/2020-84 - Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de
Pedagogia Presencial - DACED/NCH/UNIR. A Chefe de Departamento informou que em virtude de
solicitação da PROGRAD referente acompanhamento de informações acerca da reformulação dos PPCS,
abriu o processo mencionado para instrução e demais tratativas pertinentes à reformulação do Projeto
Pedagógico do Curso de Pedagogia Presencial - DACED/NCH/UNIR. 2. Processo: 23118.002419/2020-
36 - Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia - EAD. A Chefe de Departamento
informou que considerando o já mencionado no informe 1, também abriu processo para instrução e demais
tratativas pertinentes à reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia -
EAD. 3. Processo: 999055894.000106/2020-71 - Recurso administrativo de interesse do Departamento
acadêmico de Ciências da Educação quanto a decisão do NCH. A Chefe de Departamento informou
que considerando a decisão do CONUC - Conselho do Núcleo de Ciências Humanas, favorável ao recurso
do Professor Paulo César Gastaldo Claro e em virtude dos prazos para encaminhamento de recurso à
instância superior, interpôs recuso administrativo quanto a decisão do NCH, tendo em vista que tal decisão
interfere na política adotada pelo Departamento de Ciências da Educação. A Professora Marilsa Miranda
solicita que o tema seja pautado para apreciação do CONDED. A solicitação de inclusão foi aprovada. 4.
Professor Dr. Célio Borges - Defesa de TCC acadêmica Maria Rosana Rocha do Nascimento. A Chefe
de Departamento informou, à pedido do Professor Célio Borges, acerca da defesa de monografia da
acadêmica Maria Rosana Rocha do Nascimento a ser realizada no dia 21 de dezembro, 15h, via plataforma
google meet. A professora Edna lembrou que as defesas realizadas em períodos diferentes dos
estabelecidos pelos calendários e deliberações do Departamento precisam ser autorizados/homologados
pelo CONDED. Sendo assim, o informe será pautado para apreciação. Inclusão de ponto
aprovado. Informes dos Membros: 1. TAE Tharyck Nunes - Afastamento para tratamento de saúde de
familiar. A Técnica em Assuntos Educacionais Tharyck Nunes informou que esteve afastada para
tratamento de saúde do seu filho, realizada no período de 23 a 27 de novembro em São José do Rio Preto-
SP, conforme atestados médicos encaminhados a DGP, com a ciência da Chefia do Departamento. A TAE
Tharyck Nunes informou ainda que em virtude de complicação de saúde, seu filho precisará passar por
cirurgia cardíaca a ser realizada no dia 18 de janeiro, na cidade mencionada, solicitando novo afastamento
para tratamento de saúde de familiar, tendo em vista que seu filho é menor de idade e precisará de
acompanhante no decorrer da internação. Considerando a gravidade da cirurgia, a TAE informou que não
há previsão de retorno, mas que encaminhará todos os atestados médicos referentes a
internação. 2. Professora Dra Marilsa Miranda de Souza - Discussão da câmera de graduação:
Calendário para o próximo semestre, portaria MEC (retorno de ensino presencial) e resolução
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UNIR de ERE. A Professora Marilsa Miranda informou que a câmara de graduação está discutindo
calendário acadêmico referente ao semestre 2020/2. Informou também que estão discutindo alteração
da Resolução nº 254/CONSEA, de 09 de setembro de 2020, que regulamenta a Atividade Remota
Emergencial (ARE)/Ensino Remoto Emergencial (ERE) no âmbito da UNIR e que encaminhará para os
membros do CONDED para que auxiliem na leitura e contribuam. Além das discussões já mencionadas, a
professora informou que também há discussão em torno da Resolução CNE/CP Nº 1, de 27 de outubro de
2020, que trata do retorno das aulas presencial. 3. Conselheiro discente Alexandre Victor Soares de Melo
- Encontro Nacional dos Estudantes de Pedagogia - ENEP. O Conselheiro discentes informou que no
fim de outubro e começo de novembro de 2020 aconteceu o Encontro Nacional dos Estudantes de
Pedagogia, realizado no estado do Paraná, e que Rondônia enviou 5 delegados. Para custear as despesas e
viabilizar a ida dos estudantes foi realizada uma campanha de arrecadação com professores e uma
feijoada. Considerando que ainda há dividas, os alunos continuam com a campanha e contam com a
contribuição dos professores. O Conselheiro discente ressaltou que o encontro Nacional presencial provou
que é possível se organizar de forma segura neste momento, principalmente com os ataques do governo
crescendo aos direitos do povo. O Conselheiro discente informou também que  o 24° Fórum Nacional de
Entidades de Pedagogia acontecerá em Porto Velho EM 2021 e solicita apoio do departamento. Pontos de
Pauta: 1. Processo: 23118.001693/2020-98 - Progressão funcional do servidor Robson Fonseca
Simões, da Classe C – Professor Adjunto nível II para Professor Adjunto nível III. A presidente da
comissão, Professora Dra Edna Maria Cordeiro procedeu a leitura do parecer favorável à progressão. Após
a leitura, o parecer foi apreciado e aprovado por unanimidade. 2. Processo: 999055869.000130/2019-
84 - Adequação do Plano de Capacitação Docente do Departamento de Ciências da Educação
0552259. O membro da comissão, Professor Dr. Rafael Fonseca de Castro procedeu a leitura das
adequações realizadas no Plano de capacitação docente do Departamento de Ciências da Educação, em
virtude da necessidade de mudanças impostas pela pandemia de Covid19. Após a leitura, as
alterações foram apreciadas e aprovadas por unanimidade. 3. Processo: 23118.002386/2020-
24 - Solicitação de afastamento para cursar Pós-Doutorado (Professor Dr. Rafael Fonseca de Castro)
- 0545013. O Professor Dr. Rafael Fonseca de Castro solicitou afastamento para cursar pós-doc no
período de 01/03/2021 a 28/02/2022, na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) - Programa de Pós-
Graduação Stricto sensu em Ciências e Humanidades. A solicitação foi apreciada e aprovada por
unanimidade. 4. Processo: 999119621.000053/2020-80 - Edital - Seleção simplificada de Coordenador
do curso de Pedagogia, na modalidade a distância da UAB da Universidade Federal de Rondônia. A
presidente da comissão, Professora Dra Jussara Santos Pimenta apresentou aos Conselheiros o Edital
construído pela comissão. Após discussão sobre prazos e continuidade dos membros da comissão, o edital
foi aprovado por unanimidade. No que se refere a continuidade da comissão, foi discutido e aprovado
que, em função dos períodos de férias dos membros, se necessário a comissão será reformulada para que o
processo não seja interrompido. O Edital foi aprovado por unanimidade. 5. Solicitação de defesa de TCC
acadêmica Maria Rosana Rocha do Nascimento. O orientado da referida acadêmica, Professor Célio
Borges, solicitou autorização de defesa e registro no sistema SIGAA referente a defesa de
monografia a ser realizada no dia 21 de dezembro, 15h, via plataforma google meet, a seguinte banca
avaliadora: Presidente: Prof. Orientador Dr. Célio Borges - DEF - Universidade Federal de
Rondônia; Membro interno: Prof. Dra. Edna Maria Cordeiro - DED - Universidade Federal de
Rondônia; Membro externo: Prof. Ms. Luis Gonzaga de Oliveira Gonçalves - DEF - Universidade Federal
de Rondônia. Após apreciação da solicitação, a defesa foi aprovada por unanimidade. 6.  Homologação 
do RECURSO ADMINISTRATIVO (0549979)  (SEI: Processo nº 999055894.000106/2020-71) de
interesse do Departamento Acadêmico de Ciências da Educação contra a decisão do Conselho do
Núcleo de Ciências Humanas (CONUC-NCH) sobre o recurso administrativo de interesse do
Professor Paulo César Gastaldo Claro. Conforme informado, a Chefe de Departamento em virtude dos
prazos para encaminhamento de recurso à instância superior, interpôs recuso administrativo contra a
decisão do Conselho do Núcleo de Ciências Humanas (CONUC), tendo em vista que a decisão do
CONUC-NCH interfere na política adotada pelo Departamento de Ciências da Educação. Após
apresentação, o recurso foi apreciado e após manifestações de apoio, foi homologado por unanimidade. 7.
Solicitação de inclusão de pauta: Professor Dr. Rafael Christofoletti - Homologação do plano de
ensino da Disciplina Psicologia do Desenvolvimento - 0552076. Inclusão aprovada. O Professor Rafael
Christofoletti apresentou aos membros do Conselho o plano de ensino da disciplina de Psicologia do
Desenvolvimento, ministrada no 1 período do Curso de Pedagogia. Após apreciação, o plano foi aprovado
por unanimidade. Sem nada mais a ser acrescentado, a reunião foi encerrada às 16h e 37min, 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
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(conforme lista de presença 0552127), segue assinada eletronicamente no sistema (SEI). Porto Velho,
08 de dezembro de dois mil e vinte.

Documento assinado eletronicamente por THARYCK DRYELLY NUNES RODRIGUES, Técnica
em Assuntos Educacionais, em 10/12/2020, às 09:57, 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 10/12/2020, 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 ROBSON FONSECA SIMOES, Docente, em 10/12/2020,
às 12:40, 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 WENDELL FIORI DE FARIA, Docente, em 10/12/2020,
às 12:41, 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 MARLENE RODRIGUES, Docente, em 10/12/2020, às
13:24, 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
10/12/2020, às 13:28, 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
10/12/2020, às 13:37, 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
10/12/2020, às 13:38, 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 EDNA MARIA CORDEIRO, Docente, em 10/12/2020, às
13:48, 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 ROSANGELA APARECIDA HILARIO, Docente, em
10/12/2020, às 17:14, 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 10/12/2020, às 18:43,
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 0552917 e o código CRC E9C03308.
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