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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 - JUNHO/2020 (CONDED)
Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 14h30m, reuniram-se ordinariamente os
membros do Conselho do Departamento de Ciências da Educação (CONDED), via reunião remota via
plataforma MEET (URL da reunião: URL da reunião: https://meet.google.com/orn-cdki-kpe. Telefone: +1
970-456-1488 PIN: 599 656 982#. A reunião foi aberta pelo Chefe de Departamento, Prof. Dr. Wendell
Fiori de Faria, seguindo a pauta da convocação com os seguintes membros participantes: Wendell Fiori
de Faria – Presidente, Professores:  Ana Maria de Lima Souza, Edna Maria Cordeiro, Josemir Almeida
Barros, Juracy Machado Pacífico, Jussara Santos Pimenta, Marcia Machado de Lima, Maria Neucilda
Ribeiro, Marlene Rodrigues, Marilsa Miranda de Souza, Nislon Santos, Rafael Christofoletti, Rafael
Fonseca de Castro, Robson Fonseca Simões, Walterlina Barboza Brasil, Técnica em Assuntos
Educacionais: Tharyck Dryely Nunes Rodrigues. Acadêmicos participantes: Carlos Henrique dos Santos
Bezerra, Melissa Suyane Medeiros e Gleiciane. Registrou-se membros não participantes: Rosangela
Aparecida Hilário, Marijâne Silveira da Silva (Afastamento para pós-doc), Neide Borges Pedrosa
(Afastamento para tratamento de Saúde), Rosangela de Fátima Cavalcante França, Representante
discente. A saber: INFORMES - Chefia: A) O Chefe de Departamento informou que no final da reunião
será apresentada a solicitação do Professor Josemir Almeida Barros, referente à substituição de
texto referente a ata da reunião ordinária do mês de maio. No que se refere à solicitação de
encaminhamento de registros de atividades realizadas no período do isolamento social, a Professor Juracy
Machado sugeriu que as referidas atividades sejam homologadas no CONDED. A Professora Ana Maria
de Lima Souza corroborou da sugestão da Professora Juracy. O Chefe de Departamento informou que
ainda não há esse necessidade, mas que caso os professores solicitem, o Conselho analisará
a necessidade. Informes dos Membros: A) A Professora Walterlina Brasil informou que outros
compromissos de agenda de reuniões impediriá de participar integralmente da reunião. Informou ao
Conselho na posição de Diretora do NCH, sobre o levantamento dos registros de atividades durante a
pandemia solicitado por correio eletrônico, por ser uma ação como direção: 1. Que o registro de atividades
é uma iniciativa da Diretoria, inspirada pelas evidências que surgiram a partir da realização do evento da
UNIR dia 02 de junho (LIVE UNIR). 2. Que diante do prolongamento do afastamento social notou-se que
as atividades se perdiam no tempo por falta de registro. 3. Que o formulário é facultativo. Objetivo: E
quem quiser contribuir poderá fazê-lo. 4. Que não atribuiu aos chefes de departamento a obrigação nesta
tarefa, não cabendo aos chefes a responsabilidade de sistematizar os dados. 5. Que o NCH é a Unidade
geral. Respeitando a competência dos Departamentos, é sabido que cabe, sempre as UGRs organizar
dados, fazer os relatórios da Unidade, manter as informações entre outras ações atribuidas pelo cargo e por
dispositivo regimental e estatutário. Portanto, a solicitação pode vir a ser uma possibilidade de amenizar os
procedimentos a serem tratados no final do ano (como sempre ocorre). 6. Que está aberto até 20 de junho
para contribuição nos registros. Estes retornarão para checagem. 7. Que o NCH não exigiu qualquer
procedimento burocrático junto aos Departamentos ou seu Conselho, portanto, se o Departamento decidir
fazer de algum modo de consolidação, estará sob a decisão do mesmo".  B) A Professora Walterlina Brasil
também informou que foi criado o GT Licenciaturas, que é composto pelos técnicos em assuntos
educacionais do NCH e representantes dos NDE dos cursos de licenciatura. O GT tem um termo de
referência em função da Resolução 2/CP-CNE/2019. 00:30:06.565,00:30:09.565 Walterlina Brasil: O GT
está coordenado pela TAE Ms Tharyck Nunes. C) O Professor Rafael Fonseca de Castro informou que
o Grupo de Pesquisa HISTCULT UNIR promoverá a 1ª RODA DE CONVERSA HISTÓRICO-
CULTURAL, com a temática "Educação e Pesquisa em tempos de pandemia e isolamento". O evento será
totalmente online, contemplará quatro encontros e contará com a participação de pesquisadores da
UNESP, da UFRJ da UFPel e do Prof. Bernd Fichtner, da Universität Siegen (Alemanha), acontecendo nos
dias 16/06/2020, 23/06/2020, 30/06/2020 e 07/07/2020. D) Membros do Conselho: Considerando a
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necessidade de aprovação dos relatórios PIBEC e outras possíveis temáticas a serem discutidas, os
membros do Conselho sugeriram a realização de uma reunião extraordinária com a data a ser definida pela
Chefia de Departamento e informada aos membros do Conselho. PONTOS DE PAUTA: 1. Ação de
Extensão: MESA REDONDA - Bixas pretas afeminadas: do silenciamento na escola à solidão na vida
- Professora Dra Rosangela Aparecida Hilário (PERÍODO: 21 de maio - Projeto 0423741). A proposta de
mesa redonda foi apensada ao processo da reunião. O parecerista, professor Dr. Robson Fonseca
Simões procedeu a leitura do parecer favorável (0425067). A proposição foi apreciada e o parecer
favorável aprovado por unanimidade. 2. Ação de Extensão: MESA REDONDA - A manutenção do
FUNDEB como estratégia para a reorganização das comunidades escolares pós pandemia - Professora
Dra Rosangela Aparecida Hilário (PERÍODO: 26 de maio - Projeto 0423781). A proposta de mesa
redonda foi apensada ao processo da reunião. O parecerista, professor Dr. Robson Fonseca
Simões procedeu a leitura do parecer favorável (0425107 ). A proposição foi apreciada e o parecer
favorável aprovado por unanimidade. 3. Mesa redonda : "Movimento LGBTQI+, Geopolitica e
Educação: identidade, desafios e perspectivas" (PERÍODO: 23 de junho - Projeto 0430619). A proposta de
mesa redonda foi apensada ao processo da reunião. A parecerista, professora Dra Ana Maria de Lima
Souza procedeu a leitura do parecer favorável (0434624 ). A proposição foi apreciada e o parecer
favorável aprovado por unanimidade. 4. Mesa redonda : "O aquilombamento como estratégia
antirracista" (período: 16 de junho - Projeto 0432455). Professora Dra Rosangela Aparecida Hilário
(PERÍODO: 21 de maio - Projeto 0423741). A proposta de mesa redonda foi apensada ao processo da
reunião. A parecerista, professora Dra Ana Maria de Lima Souza procedeu a leitura do parecer favorável
(0434587). A proposição foi apreciada e o parecer favorável aprovado por unanimidade. 5. Projeto de
Pesquisa: “O feminino e o feminismo negro na Academia: memórias, resistências e protagonismo”
(Projeto 0432455). A proposta de pesquisa foi apensada ao processo da reunião. A parecerista, professora
Dra Ana Maria de Lima Souza procedeu a leitura do parecer (0434624 ) que ressalta: "como não está
evidente se este é um projeto de pesquisa no campo da de Extensão ou não, e que a análise necessita de
um parâmetro, na ausência desse indicativo, mas considerando que, mesmo sendo outro o parâmetro como
para PIBIC, em se tratando de projeto de pesquisa é similar, tomo aqui como referência às Orientações
Gerais de Extensão Universitária/PROCEA/UNIR, constante da página da PROCEA/UNIR. É inegável a
relevância do presente Projeto ainda mais se considerarmos os tempos atuais em que ressurgiu com força
as discussões a respeito do racismo no mundo e, quando pensamos no particular, um estudo que colocará
em evidência como na nossa IES vem tratando a questão alinhada ao feminino. Considerando os
elementos da análise acima frente às Orientações Gerais de Extensão Universitária/PROCEA/UNIR,
constante da página da PROCEA/UNIR, conclui-se que as informações do Projeto apreciado, estão
incompletas, pois, não trazem elementos como: público alvo envolvido na pesquisa: quem é o
Coordenador e quais são os pesquisadores? Ano e período de realização? Dentre outros elementos. No que
tange aos resultados esperados “[...] impacto para a formação de muitas gerações de professoras e
pesquisadoras no Estado, bem como o significado de como sua assunção a condição de Professora da
Universidade Federal melhorou a autoestima de outras estudantes pretas e estimulou a chegada delas a
Academia”. Como chegará a esses impactos? Por meio de quem ou do quê? Issto posto, a proponente
deverá verificar o documento orientador, completar os dados e reapresentar o Projeto de Pesquisa "O
feminino e o feminismo negro na Academia: memórias, resistências e protagonismo" para apreciação. O
parecer foi apreciado e aprovado por nanimidade. A professora será informada pela Chefia de
Departamento e deverá proceder as inserções solicitadas e submeter novamente o referido Projeto à
análise deste Conselho. 6. Projeto de Extensão: EDUCAÇÃO, COVID-19 E VILA PRINCESA: práticas
de cuidado e de produção de vida" - Professor Dr. Rafael Christofoletti
(Projeto 0425155). O Professor apresentou aos membros do conselho o projeto de extensão. Em seguida,
o parecerista, professor Dr. Josemir Almeida Barros procedeu a leitura do parecer favorável (0426203 ). A
proposição foi apreciada e o parecer favorável aprovado por unanimidade.7. Curso de Extensão: 
 Educação em tela: Analfabetismo - Professor Dr. Wendell Fiori de Faria (Projeto 0427005).
O Professor apresentou aos membros do conselho o projeto de extensão. Em seguida, o parecerista,
professor Dr. Robson Fonseca Simões procedeu a leitura do parecer favorável (0427205). A proposição foi
apreciada e o parecer favorável aprovado por unanimidade. 8. Homologação Ad referendum (0425993) -
Aprovação das ações de extensão: MESA REDONDA - Bixas pretas afeminadas: do silenciamento na
escola à solidão na vida e MESA REDONDA - a manutenção do FUNDEB como estratégia para a
reorganização das comunidades escolares pós pandemia - Professora Dra Rosangela Aparecida Hilário
(Ad referendum 0425993). O Chefe de Departamento apresentou o Ad referendum aos membros do
Conselho. Após a apreciação, o Ad referendum foi homologado por unanimidade. 9. Homologação Ad
referendum (0427745) - Aprovação de curso de extensão: EDUCAÇÃO EM TELA: Analfabetismo -
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Professor Dr. Wendell Fiori de Faria (Ad referendum 0427745). O Chefe de Departamento apresentou o
Ad referendum emitido pela Vice Chefia de Departamento aos membros do Conselho. Após a apreciação,
o Ad referendum foi homologado por unanimidade. 10. Homologação Ad referendum (0427747) -
Aprovação de projeto de extensão: EDUCAÇÃO, COVID-19 E VILA PRINCESA: práticas de cuidado
e de produção de vida" - Professor Dr. Rafael Christofoletti (Ad referendum 0427747). O Chefe de
Departamento apresentou o Ad referendum aos membros do Conselho. Após a apreciação, o Ad
referendum foi homologado por unanimidade. 11. Plano Anual de Atividade Docente 2020 - Professor
Rafael Fonseca de Castro (Plano 0430597). Após apresentação, o plano anual de atividade que consta do
processo da reunião foi aprovado por unanimidade. 12. Solicitação de atualização de ementas do Curso
de Licenciatura em Geografia (Psicologia da Educação e Didática) - Despacho  0422522. O Chefe de
Departamento informou que o Departamento de Geografia solicitou via despacho no processo
(999055869.000066/2020-75) apoio dos Professores Rafael Christofoletti e Marcia Machado para
reformulação das ementas das disciplinas de Didática e Psicologia da Educação. O chefe de Departamento
solicitou aos outros professores que manifetassem o interesse em também contribuir com a elaboração da
ementa das disciplinas e somente a professora Jussara Santos Pimenta indicou que já ministrou e ministra
a disciplina no referido curso e que poderia contribuir com a elaboração da ementa da disciplina de
Didática, mas não deseja integrar a Ordem de Serviço para esta ação. Após análise e apreciação de todos
os membros do Conselho, a indicação dos professores Rafael Christofoletti e Marcia Machado de Lima foi
aprovada por unanimidade. 13. Constituição de comissão eleitoral - Chefia do Departamento de Ciências
da Educação. Considerando a proximidade do encerramento do mandato do Chefe e da Vice-Chefe do
Departamento de Ciências da Educação (23/09/2020), o Chefe de Departamento apresentou a necessidade
de constituir a comissão eleitoral. Os professores Robson Fonseca Simões e Nilson Santos manifestaram
interesse em compor a comissão como membros docentes. O acadêmico Carlos Henrique dos Santos
Bezerra manifestou interesse em compor a comissão como membro discente. Sendo assim, a comissão
ficou composta da seguinte forma: Professor Robson Fonseca Simões - Presidente; Professor Nilson
Santos - Membro docente; TAE Tharyck Dryely Nunes Rodrigues - Membro Técnico; Acadêmico Carlos
Henrique dos Santos Bezerra - Membro discente. Após apreciação, a comissão foi aprovada por
unanimidade e deverá apresentar na próxima reunião ordinária o edital e o cronograma para a realização
da eleição de chefe e vice chefe de
departamento. 14. Substituição de texto referente a ata da reunião ordinária - mês de maio.  O Chefe
de Departamento apresentou aos membros do conselho a solicitação do Prof. Dr. Josemir Almeida Barros,
referente à susbtituição do texto referente a reunião do mês de maio. Conforme solicitado, o professor
solicitou a seguinte alteração: Onde se lê: Prof. Dr. Josemir Almeida Barros questionou sobre a
necessidade de apresentar o projeto de pesquisa e extensão no formulário próprio da PROCEA e de que o
mesmo seja inserido no processo da reunião na forma de um processo criado no (SEI), sendo necessário
inserir o projeto no processo da reunião. Leia-se: Prof. Dr. Josemir Almeida Barros, ciente das
necessidades de instrução das atividades de Extensão via SIGGA perguntou se o DECED poderia aprovar
proposições de extensão sem a apresentação de toda documentação necessária a partir da anãlise do
parecer da Profa. Dra. Marlene Rodrigues. O professor também perguntou se seria necessário instruir
processo via SEI sobre o mesmo assunto – atividades de extensão. Após apreciada, a solicitação de
substituição foi aprovada por unanimidade. Sem nada mais a ser acrescentado, a reunião foi encerrada
às 16h e 10m, 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 - 0435096, segue assinada eletronicamente no sistema (SEI).
Porto Velho, 09 de junho de dois mil e vinte.

Documento assinado eletronicamente por THARYCK DRYELLY NUNES RODRIGUES, Técnica
em Assuntos Educacionais, em 12/06/2020, às 12:23, 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 12/06/2020, às 14:51, 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
12/06/2020, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por RAFAEL CHRISTOFOLETTI, Docente, em 12/06/2020,
às 15:41, 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 12/06/2020,
às 17:00, 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 MARIA NEUCILDA RIBEIRO, Docente, em
13/06/2020, 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 RAFAEL FONSECA DE CASTRO, Docente, em
13/06/2020, às 22:49, 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
15/06/2020, às 14:15, 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 MARLENE RODRIGUES, Docente, em 15/06/2020, às
16:34, 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 MARCIA MACHADO DE LIMA, Docente, em
19/06/2020, às 17:15, 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 JURACY MACHADO PACIFICO, Docente, em
26/06/2020, às 12:06, 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 0435406 e o código CRC 99072B22.
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