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REUNIÃO ORDINÁRIA - MARÇO/2020 (CONDED)

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte, na sala de Reuniões do Núcleo de Ciências Humanas (Bloco 206 - sala 2C - Campus José Ribeiro
Filho/Porto Velho), às 14h, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho do Departamento de Ciências da Educação (CONDED), a reunião foi
aberta pelo Chefe de Departamento, Prof. Dr. Wendell Fiori de Faria, seguindo a pauta da convocação com os seguintes membros presentes: Wendell Fiori
de Faria – Presidente, Professores:  Edna Maria Cordeiro, Josemir Almeida Barros, Juracy Machado Pacífico, Marcia Machado de Lima, Marilsa Miranda de
Souza, Maria Neucilda Ribeiro, Marlene Rodrigues, Nislon Santos, Rafael Christofole�, Rosangela de Fá�ma Cavalcante França, Rafael Fonseca de Castro,
Robson Fonseca Simões, Walterlina Barboza Brasil. Acadêmicos presentes: Marcos Vinícios dos Santos, Alexandre Vitor Soares, Patrícia Ribeiro Alves,
Raquel Amanda da Silva. Registrou-se membros ausentes: Ana Maria de Lima Souza, Jussara Santos Pimenta, Neire Abreu Mota Por�rio, Marijâne Silveira
da Silva (Afastamento para pós-doc), Neide Borges Pedrosa (Afastamento para tratamento de Saúde), Ranieri Braga e Rosangela Aparecida Hilário, Técnica
em Assuntos Educacionais: Tharyck Dryely Nunes Rodrigues. Representante discente. A saber: INFORMES - Chefia: A) Férias regulamentares - 18/03 a
03/04; Conforme documento (0377137), o chefe de departamento informou sobre o período de férias. B) Afastamento para tratamento de saúde -
Professora Jussara Santos Pimenta - 07/02 a 21/02/2020: O chefe do departamento informou aos presentes que recebeu e-mail do SIASS a respeito do
afastamento da professora para tratamento de saúde no referido período. C) Desfazimento de bens dos departamentos do Núcleo de Ciências Humanas:
Conforme no�cia publicada na página da Universidade Federal de Rondônia (h�ps://www.unir.br/index.php?pag=no�cias&id=27936 em 19/02/2020),
informou que serão realizados procedimentos com vistas à realização de desfazimento de bens de informá�ca e de mobiliário, no campus José ribeiro
Filho e UNIR Centro. Os procedimentos constam no site da Universidade e a entrega dos bens deve ser realizada no período de 10 a 12 de março de
2020. D) Procedimento de solicitação de O�cio para TCC, Estágio e A�vidade de campo: O chefe de departamento informou aos professores acerca dos
procedimentos para as referidas solicitações, conforme segue: Abrir processo no SEI  inserindo o requerimento e/ou despacho com as informações
per�nentes (Obje�vo da a�vidade, alunos, período, nome da ins�tuição de des�no, etc), disponibilizando modelo do o�cio. Obs: Os o�cios serão
disponibilizados no processo e encaminhados via email para impressão (O Departamento não dispõe de condições para impressão). Informes
dos Membros: I) Profª. Drª. Walterlina Barboza Brasil: A professora conclamou os alunos e professores a par�cipar do ato a ser realizado em defesa da
universidade pública no dia 18 de março de 2020. Inclusive, mencionou que neste ato também será tratado a respeito do "transporte público" dos
estudantes atendidos  pelo Núcleo de Ciências Humanas, mencionando que também solicitou o agendamento na Câmara Municipal de Porto Velho de
uma audiência para tratar dos assuntos rela�vos a oferta de transporte público para atender os alunos do Núcleo de Ciências Humanas. II) Profª. Drª.
Walterlina Barboza Brasil: Informou aos presentes que os representates legais responsáveis pelos direitos de imagem de Paulo Freire autorizaram a
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colocação da estátua na  Praça das Humanidades. III) Profª. Drª. Walterlina Barboza Brasil: Comunicou acerca da informação prestada pelo professor Rafael
Fonseca Castro na reunião anterior do CONDED (Fevereiro/2020) quanto ao pagamento das diárias e ficou registrado em ATA do CONDED somente o
disposto no processo que menciona a res�tuição e, consequentemente, não pagamento pela Proplan, porém, registra-se que a PCDP 001676/2019 foi
iniciada e cadastrada no SCDP no dia 05/12/2019, entre 18h 41min e 18H e 54min. No úl�mo dia 06/12/2019 (sexta-feira). Conforme anúncio da PROPLAN
- não houve condições de acesso ao sistema. Assim, no dia nove de dezembro (Segunda feira) o processo foi encaminhado aprovado as 13H. A par�r do dia
dezoito de dezembro a diretora entrou em férias e só teve conhecimento do desfecho no retorno, em janeiro. IV) Profª. Drª. Marilsa Miranda de Souza:
Informou aos presentes que par�cipou de 3 reuniões para tratar da ar�culação para a realização e par�cipação na paralisação que ocorrerá em
18/03/2020, a qual abordará, dentre as pautas naiconais (Reforma Administra�va e Fundeb) e temá�cas locais: Transporte Público de estudantes em Porto
Velho; Reforma da previdência estadual; Atendimento a oferta de energia elétrica em Rondônia, etc). A professora também  convidou os presentes a
par�ciparem das reuniões e ações desenvolvidas pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica
(SINASEFE). V) Profª. Maria Neucilda Ribeiro: a professora informou aos professores que está finalizando e entregará a avaliação discente aos docentes que
ministraram disciplinas em 2019/2. PONTOS DE PAUTA: 1. Progressão Profª. Drª. Marilsa Miranda de Souza (Nível 1 da Classe D (Associado), para o nível II
da Classe D (Associado)) - Processo SEI 999055869.000025/2020-89: Os membros da comissão designados para análise de progressão funcional realizaram
a leitura do parecer que consta registrado no requerimento (0377345), que depois de apreciado pelos Conselheiros presentes foi aprovado por
unanimidade, em decorrência disto, a Profª. Drª. Marilsa Miranda de Souza cumpriu os requesitos necessários a progressão requerida. 2. Progressão Profª.
Drª. Edna Maria Cordeiro (Professor Adjunto II para Adjunto III) - Processo SEI 999055869.000035/2020-14: Os membros da comissão designados para
análise de progressão funcional realizaram a leitura do parecer (0381778), que depois de apreciado pelos Conselheiros presentes foi aprovado por
unanimidade, em decorrência disto, a Profª. Drª. Edna Maria Cordeiro cumpriu os requesitos necessários a progressão requerida. 3. Progressão Edna
Maria Cordeiro (Professor Adjunto III para Adjunto IV) - Processo SEI 999055869.000036/2020-69: Os membros da comissão designados para análise de
progressão funcional realizaram a leitura do parecer (0381982), que depois de apreciado pelos Conselheiros presentes foi aprovado por unanimidade, em
decorrência disto, a Profª. Drª. Edna Maria Cordeiro cumpriu os requesitos necessários a progressão requerida. 4. Requerimentos TCC (0381223) -
Acadêmica: Maria Rosana Rocha do Nascimento - Orientador: Célio José Borges; Acadêmica: Alexandra Lamarão Brasil - Orientadora: Rosangela Aparecida
Hilário; Acadêmica: Tailane Santos Silva - Orientadora: Jussara Santos Pimenta; Acadêmica: Brenda Fernandes da Silva - Orientadora: Marlene Rodrigues:
Conforme orientações realizadas pelo Chefe e Técnica em Assuntos Educacionais do Departamento de Ciências da Educação a todos os acadêmicos que
ainda não integralizaram o Trabalho de Conclusão de Curso, os acadêmicos mencionados apresentaram o requerimento de orientação de TCC a ser
concluído no semestre le�vo (2020/1), em conformidade ao calendário acadêmico disponível no site da Universidade Federal de Rondônia. Após a leitura
dos requerimentos apresentados, a indicação de orientadores foi aprovada por todos os presentes. 5. Solicitação de acompanhamento especial
(0381232) - Acadêmicas: Patrícia Ribeiro Alves; Raquel Amanda da Silva e Natália Uchôa Almeida Ferreira (Disciplina: Metodologia da Pesquisa em
Educação): Em razão da autorização do CONDED para a oferta da disciplina Metodologia da Pesquisa em Educação em regime de acompanhamento
especial para o acadêmico Gabriel Francisco Mota Ba�sta na reunião  do CONDED/FEV/2020 (já cadastra no sistema SIGAA), as acadêmicas relacionadas
também solicitaram autorização do Conselho de Departamento para cursar a referida disciplina. Após a leitura dos requerimentos a solicitação das
acadêmicas foi aprovada por unanimidade e será encaminha a Dirca para inclusão das acadêmicas na disciplina Metodologia da Pesquisa em Educação
(DEC0050). 6. Plano de Qualificação Docente: Em decorrência da vinculação dos afastamentos para capacitação docente (Pós-doc) vinculadas aos editais
da Universidade Federal de Rondônia, fez-se necessário adequar o plano de qualificação docente do Departamento de Ciências da Educação.
Considerando a ordem de serviço (0375801), os membros da comissão apresentaram as alterações (Documento - 0382522), que depois de lidas,
analisadas e apreciadas, foram aprovadas por unanimidade (Conforme anexo que consta neste processo - 0382522). 7. Afastamento para pós-
doutoramento na UFAM, de 30/06/2020 a 29/06/2021 - Edital nº 01/2020/PRAD/UNIR (inscrição via Processo SEI nº 999055869.000029/2020-67):



Conforme alterações no Plano de Qualificação Docente aprovado no Conselho de Departamento de Ciências da Educação e homologação da solicitação de
afastamento do Prof. Dr. Rafael Fonseca de Castro no edital da Universidade Federal de Rondônia (Edital nº 01/2020/PRAD/UNIR), o período de
afastamento solicitado pelo referido professor foi aprovado por todos os presentes (30/06/2020 a 29/06/2021). Em tempo, o professor informou que em
conformidade ao calendário acadêmico 2020, cumprirá todas as a�vidades acadêmicas e administra�vas rela�vas ao primeiro semestre. 8. Planos de
ensino: 1. Professor Robson Fonseca Simões - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICA E FINANCEIRA (Curso de Pedagogia) e LEGISLAÇÃO ESCOLAR
(Curso de Química); 2. Professor Rafael Christofole� - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (Curso de Geografia) e PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (Curso de Música); 3.
Professora Juracy Machado Pacífico - FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I e ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (Curso
de Pedagogia); 4. Professor Josemir Almeida Barros - EDUCAÇÃO DO CAMPO  e METODOLOGIA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA (Curso de
Pedagogia); 5. Professor Wendell Fiori de Faria - DIDÁTICA (Curso de Filosofia); 6. Professora Maria Neucilda Ribeiro - PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM
(Curso de Educação Física): Os planos de ensino foram disponibilizados em anexo a este processo e apresentados aos presentes. Após apreciados foram
homologados. 9. Plano anual 2020: 1. Professor Robson Fonseca Simões; 2. Rafael Christofole�; 3. Josemir Almeida Barros; 4. Professora Marcia Machado
de Lima; 5. Professora Juracy Machado Pacífico: Os planos de trabalho anual (2020) foram disponibilizados em anexo e/ou apensados a este processo e
apresentados aos presentes. Após apreciados foram homologados. 10. Definiçao de nova Coordenação Curso de Pedagogia EaD: O coordenador em
exercício do curso de Lic. Plena em Pedagogia da UAB solicitou subs�tuição na referida coordenação. Em razão de não haver manifestação dos membros
do CONDED em subs�tuir o Coordenador do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia UAB, os membros do conselho aprovaram que seja encaminhado
um o�cio aos membros do Núcleo Docente Estruturante do referido curso, para que apresentem indicação para a referida subs�tuição, sendo que o chefe
de departamento foi autorizado a solicitar a portaria para o cargo de Coordenador do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Aberta
do Brasil (UAB). A proposição de indicação de coordenador pelo NDE e a solicitação de emissão de portaria pela chefia de Departamento foi apreciada e
aprovada por todos os presentes. 11. Apoio ao III Congresso Métodos Fronteiriços - interessados: Marcia Machado de Lima, Rafael Christofole�, Rafael
Fonseca de Castro e Josemir Almeida Barros: A Profª. Drª. Marcia Machado de Lima apresentou aos Conselheiros o evento "3ª edição do Congresso
Métodos Fronteiriços", mencionando que o congresso congrega a par�cipação de alunos dos Mestrados e Doutorado em Educação e graduação em
Pedagogia. Em razão da a�vidade contribuir no processo forma�vo dos alunos vinculados ao Departamento de Ciências da Educação, a Profª. Drª. Marcia
Machado de Lima solicitou a liberação de (Quatro) diárias nacionais des�nadas a professores/pesquisadores que par�ciparão de palestras e outras ações
no referido evento. Após análise dos membros do Conselho, a solicitação de quatro diárias nacionais foi aprovada por unanimidade pelos
presentes. 12. Parecer, com fins a inscrição no Edital PIBEC/2020, do Programa de Extensão “ Prá�cas Discursivas da Infância em Porto Velho:
alfabe�zação” - interessada Profª. Drª. Marcia Machado de Lima: A proponente do programa de extensão, Profª. Drª. Marcia Machado de Lima, solicitou a
re�rada da análise deste ponto de pauta. 13. Parecer do Relatório Final do Curso de Extensão DIÁLOGOS.COM: ferramentas e metodologias para
inves�gação em ciências sociais e educação (0377945): A parecerista, Profª. Drª. Marlene Rodrigues procedeu a leitura do parecer favorável ao "Relatório
Final" do projeto de extensão (Parecer - 0381665), que em seguida foi apreciado e aprovado por todos os presentes. 14.  Parecer de Programa de Extensão
(Josemir Almeida Barros): A parecerista, Profª. Drª. Ana Maria de Lima Souza anexou ao processo o parecer referente ao referido programa de extensão,
que contempla as seguintes ações - a) DIÁLOGOS.COM: diz aí, professores do rural; b) DIÁLOGOS.COM: diz aí, professores das águas; c) DIÁLOGOS.COM:
diz aí, criançada do rural; d) DIÁLOGOS.COM: diz aí, criançada das águas; e) DIÁLOGOS.COM Extensão e pesquisa sobre as pedagogias das
ruralidades; f) DIÁLOGOS.COM polí�cas e ruralidades nas tramas da história da educação; g) DIÁLOGOS.COM co�dianos: tempo escolar, rural e/ou
ribeirinho; h) DIÁLOGOS.COM memórias, saberes e fazeres das infâncias e juventudes ribeirinhas e rurais; i) DIÁLOGOS.COM Pesquisa qualita�va:
artesanato intelectual em educação; j) DIÁLOGOS.COM Pedagogias: centelhas educa�vas na/da história da educação rural e/ou
ribeirinha; k) DIÁLOGOS.COM Extensão e Pesquisa-Ação, rizomas. Após a leitura do parecer favorável a execução da referida a�vidade de extensão
(0381672), o mesmo foi analisado e apreciado pelos presentes, sendo aprovado por unanimidade. 15. Parecer do Projeto de Pesquisa História da educação



rural: memórias dos professores sobre a docência: O proponente do programa de extensão, Prof. Dr. Josemir Almeida Barros solicitou a re�rada da análise
deste ponto de pauta. 16. Solicitação de afastamento: 24 a 26 de março de 2020 - Realizar a�vidades acadêmicas na UFOPA referentes à função de Vice-
coordenadora do Polo UFOPA do Doutorado em Rede - Doutorado em Educação na Amazônia. Afastamento com ônus parcial para a unir. Passagens e
diárias serão custeadas pelo Polo da UFOPA - Interessada: Juracy Machado Pacífico: Conforme convite apensado a este processo, a solicitação foi analisada
e aprovada por todos os presentes. 17. Solicitação de afastamento: 21 a 24 de abril de 2020 - Par�cipar do FORPRED e FEPAE-NN em Belém -
Pará. Afastamento com ônus parcial para a unir. Passagens e diárias serão custeadas pelo PPGEEProf./UNIR - Parceria com IFRO - Interessada: Juracy
Machado Pacífico: Conforme convite apensado a este processo, a solicitação foi analisada e aprovada por todos os
presentes. 18. Evento: Interseccionalidade, Educação e Jus�ça nos Espaços de Poder: As narra�vas de sucesso do Abayomi – Juristas Negras - Interessada:
Rosangela Aparecida Hilário: O chefe de departamento apresentou aos Conselheiros a proposição de evento a ser realizado no dia 13 de março de 2020,
no auditório da Dired, na Universidade Federal  de Rondônia. A execução do referido evento foi homologado pelos membros do Conselho. Inserção de
ponto de pauta: Os pontos de pauta a seguir foram apresentados aos Conselheiros, sendo favoráveis a sua inclusão dos mesmos nesta
reunião ordinária. 19. Descredenciamento de professores voluntários: Considerando manifestação dos professores Ranieri Braga dos Santos (Nº
95/NCH/UNIR de 19 de novembro de 2018) e Neire Abreu Mota Por�rio (Nº 67/2019/SEC-NCH/NCH/UNIR, de 19 de março  de 2019), que informaram não
ter condições de realizar a�vidades inerentes a função de professor voluntário, em  razão das a�vidades profissionais e acadêmicas desenvolvidas por
ambos, o chefe de departamento apresentou aos Conselheiros a solicitação de descredenciamento. Após apreciação dos Conselheiros o
descredenciamento foi aprovado por uninamidade. 20. Planos de ensino: 1. Professora Marlene Rodrigues - Legislação e Gestão Escolar (Curso de Lic.
Plena em Matemá�ca), (Curso de Lic. Plena em  Espanhol) e (Curso de Lic. Plena em Inglês): Os planos de ensino foram disponibilizados em anexo a este
processo (0381671) e apresentados aos presentes. Após apreciados foram homologados. 21.  Parecer de Programa de Extensão (Rafael
Christofole�): a) Programa de Extensão INCOOP UNIR - Incubadora de Coopera�vas Populares da UNIR: A Conselheira Profª. Drª. Marlene
Rodrigues procedeu a leitura do parecer (0381773) favorável a execução da referida a�vidade de extensão, que depois de analisada e apreciada pelos 
presentes, foi aprovada por unanimidade. 22. Planos de ensino: 1. Professora Marilsa Miranda de Souza - História da Educação e Educação Indígena e das
Populações Tradicionais da Amazônia (Curso de Lic. Plena em Pedagogia), Processo (999055869.000031/2020-36). 2. Professores Walterlina Barboza Brasil,
Wendell Fiori de Faria, Nilson Santos e Marlene Rodrigues (0381752): Os planos de ensino foram disponibilizados em anexo e apresentados aos presentes.
Após apreciados foram homologados. Sem nada mais a ser acrescentado, a reunião foi encerrada às 15h e 55m, e EU, Wendell Fiori de Faria, Chefe
do Departamento de Ciências da Educação de Porto Velho 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 - 0382728, segue assinada eletronicamente no sistema (SEI). Porto Velho, 10 de
março de dois mil e vinte.

Documento assinado eletronicamente por WENDELL FIORI DE FARIA, Chefe de Departamento, em 11/03/2020, às 13:43, 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 11/03/2020, às 13:59, 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 11/03/2020, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com
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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 11/03/2020, às 14:57, 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 WALTERLINA BARBOZA BRASIL, Membro de Comissão, em 11/03/2020, às 17:17, 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 MARILSA MIRANDA DE SOUZA, Docente, em 11/03/2020, às 18:59, 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 MARCIA MACHADO DE LIMA, Docente, em 11/03/2020, às 19:28, 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 JOSEMIR ALMEIDA BARROS, Docente, em 11/03/2020, às 19:51, 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 EDNA MARIA CORDEIRO, Vice-Chefe de Departamento, em 11/03/2020, às 21:06, 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 ROSANGELA DE FATIMA CAVALCANTE FRANCA, Docente, em 11/03/2020, às 23:11, 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 12/03/2020, às 12:21, 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 13/03/2020, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA NEUCILDA RIBEIRO, Docente, em 13/03/2020, às 11:49, 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 JURACY MACHADO PACIFICO, Docente, em 13/03/2020, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0381205 e o código CRC 658BA26D.

Referência: Processo nº 999055869.000030/2020-91 SEI nº 0381205
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