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REUNIÃO ORDINÁRIA - FEVEREIRO/2020 (CONDED)

Aos onze dias do mês de fevereiro 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:  Ana Maria de Lima Souza, Edna Maria Cordeiro, Josemir Almeida Barros, Marcia Machado de Lima, Marilsa Miranda de Souza, Maria
Neucilda Ribeiro, Marlene Rodrigues, Rafael Fonseca de Castro, Robson Fonseca Simões, Rosangela Aparecida Hilário, Walterlina Barboza Brasil e a Técnica em
Assuntos Educacionais: Tharyck Dryely Nunes Rodrigues. Registrou-se membros ausentes: Jussara Santos Pimenta, Nilson Santos, Neire Abreu Mota Por�rio,
Juracy Machado Pacífico (Ausência jus�ficada: Afastamento para pós-doc), Marijâne Silveira da Silva (Afastamento para pós-doc), Neide Borges Pedrosa, Rafael
Christofole�, Rosangela de Fá�ma Cavalcante França, Ranieri Braga e Representante discente. A saber: INFORMES - Chefia: A) Início do semestre le�vo: O
chefe do Departamento deu boas vindas aos professores e acolheu os presentes desejando a todos(as) sucesso nas a�vidades acadêmicas a serem
desenvolvidas no decorrer do ano de 2020. B) Situação de matrícula: ao iniciar o ano le�vo os professores devem conferir se todos os(as) acadêmicos que
estão frequentando as aulas encontram-se matriculados no Sistema (SIGAA), pois não haverá possibilidade de registro de notas e frequência de alunos que não
es�verem regularmente matriculados: foi reafirmada a importância do acompanhamento do registro dos acadêmicos no sistema Sigaa, sendo o único
instrumento que possibilita o registro das a�vidades acadêmicas e frequência dos alunos, fato que torna imprescindível que o aluno esteja devidamento
matrículado. Desta forma, o chefe de departamento solicitou que todos os professores realizem a chamada em todas as aulas e lançar no sistema Sigaa a
situação de presença ou ausência, simultaneamente a cada aula. C) Acolhida aos calouros dos cursos do NCH (17/02/2020) - Manhã 8h e 30m as 9h e 30m: A
diretora do Núcleo  de Ciências Humanas informou que haverá a acolhida NCH aos cursos 2020, no dia 17 de fevereiro de 2020, conforme programação: Boas
Vindas 5 minutos, Prestação de contas 2019 e Agenda 2020 – Walterlina Brasil, Diretora NCH - 10 minutos, Painel: Mobilidade Urbana como Ato Pedagógico: A
situação do transporte estudan�l – 25 minutos, Painel: NCH e a presença na comunidade. Projeto Unidade de Extensão UNIR – 15 minutos. D) Colação de
Grau: O chefe de departamento informou aos professores que a colação  de grau dos acadêmicos do semestre le�vo 2019/2 está prevista para o dia 19 de
fevereiro de 2020, no auditório da igreja matriz de Porto Velho. Informes dos Membros: I) Aprovação/ins�tucionalização do Projeto de Pesquisa "Intervenções
Pedagógicas em Rondônia: inovação educacional e produção de conhecimento em Educação", mediante Portaria Nº 81/2019/PROPESQ/UNIR (Rafael Fonseca
de Castro). II) Não implementação das diárias para a par�cipação do Prof. Rafael Fonseca de Castro na 39ª Reunião Anual da ANPEd. As diárias para a
par�cipação do referido Professor neste evento teve aprovação no CONDED na Reunião Ordinária de Outubro (dia 08/10) e o processo SEI nº
999055869.000206/2019-71, criado no mês de setembro, contempla todos os documentos e trâmites necessários. Porém, segundo e-mail da PROPLAN de 20
de janeiro de 2020, "embora a PDCP em tela tenha sido emi�da por esse NCH a data do dia 05/12 a mesma só foi aprovada (autorizada) pelo proponente da na
data do dia 09/12/2019, impossibilitando assim o atendimento do pagamento por esta PROPLAN" (Rafael Fonseca de Castro). III) Horário especial - PORTARIA
Nº 4/2020/DGP/PRAD/UNIR (Tharyck Nunes): Conforme portaria, a servidora informou aos presentes a respeito do regime de trabalho a ser desenvolvido no
período de (31 de janeiro de 2020). PONTOS DE PAUTA: 1. Oferta de orientação de "A�vidades Específicas" (DEC00062 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
- 2020/1): O chefe de departamento solicitou aos presentes apreciar a oferta de TCC II no semestre 2020/1 aos acadêmicos que não defenderam em 2019,
desta forma, estes acadêmicos deverão apresentar o termo de aceite de orientação e integralizar as a�vidades inerentes ao TCC, conforme calendário
acadêmico 2020. Os acadêmicos foram informados antecipadamente que se não realizarem a finalização desta a�vidade autônoma no primeiro semestre,
automa�camente serão inscritos para par�cipar do ENADE. Após apreciar a solicitação, a proposição foi aprovada por unanimidade. 2. Entrega de TCC fora do
prazo (Rosely Ribeiro Sales - matricula 200910468 - Requerimento 0330831) e (Suzanne Ta�elli de Castro Esteves - matrícula 200810387 -
Requerimento 0349246): Conforme consulta realizada por meio eletrônico, com posicionamento favorável de todos os Conselheiros que responderam a
consulta, o chefe de departamento autorizou a entrega de TCC fora de prazo da acadêmica Rosely Ribeiro Sales e Suzanne Ta�elli de Castro Esteves,
possibilitando que as mesmas integralizassem todas as a�vidades e ações acadêmicas que permi�ram pleitear a colação de grau neste semestre, prevista para
19/02/2020. Deste modo, solicita homologar a a autorização de entrega do TCC fora do prazo. Após apreciarem a solicitação, todos os presentes foram
favoráveis a homologação da autorização de entregas solicitadas. 3. Solicitação de reintegração (Laís Chaves de Souza - Matrícula 201911102 -
Requerimento 0330736): O chefe de departamento apresentou aos professores o requerimento da acadêmica e as disciplinas as quais a mesma
solicitou reintegração. Em decorrência das matrículas dos alunos ingressantes (45 alunos) e do preenchimento de vagas ociosas (20 vagas) não há vagas nas
disciplinas solicitadas, conforme consta no sistema SIGAA. De acordo com uma consulta realizada no SIGAA (Lista de Alunos a�vos no Curso, em 11/02/2020),
constam 179 alunos matriculados e o curso possui somente 180 vagas. Ainda falta preencher 12 vagas do ingresso regular pelo processo sele�vo (ENEM) e
foram convocados mais 3 alunos para preenchimento de vagas ociosas do processo sele�vo de 2019 (Edital de Matrícula de 03 de fevereiro de 2020 - 7ª
chamada processo sele�vo para o preenchimento de vagas ociosas – UNIR/2019 – Ingresso em 2020 (Edital 03/2019/GR/UNIR, de 14/10/2019). Após análise
das vagas nas disciplinas e no curso de Lic. Plena em Pedagogia todos os presentes apreciaram a solicitação e votaram por não  reintegrar a acadêmica no
semestre le�vo 2020/1, havendo uma abstenção da prof. Dra. Walterlina Barbosa Brasil. 4. Plano Anual de A�vidade Docente - Resolução n°65/CONSAD,
18/07/2008 (Prof. Dr. Wendell Fiori de Faria - 2017- 0336677 / 2018 - 0336682 / 2019 - 0336687 / 2020 - 0337683): Os planos de trabalho  foram apresentados
aos professores, que depois de apreciados, foram aprovados por unanimidade. 5. Solicitação de afastamentos para par�cipação em a�vidades docentes (Ad
Referendum - 0355334): (Rafael Christofole�) - 1. Banca de qualificação de mestrado na Unicamp; 2. Banca de defesa de mestrado na Unicamp; 3. Visita à
"Tecsol - Incubadora de economia solidária da UTFPR, Campus Curi�ba"; 4. Palestra para professores do curso de Psicologia da UNC, Rio Negrinho-Sc; 5.
Par�cipação em roda de conversa com alunos de Psicologia da UNC Rio Negrinho, conforme processo (999055869.000019/2020-21) e SCDP (0352338). Em
decorrência da portaria que exigia solicitação de afastamento com prazo de 15 dias de antecedência e da  possibilidade de tramitação em regime de urgência,
o chefe de departamento atendeu a solicitação do professor e autorizou ad referendum o afastamento para as a�vidades solicitadas. Neste ato, o chefe de
departamento solicita homologação do ato de afastamento por ad referendum. Após apresentação das a�vidades a serem desenvolvidas todos os presentes
foram favoráveis a homolação do ad referendum para o afastamento do professor Rafael Christofole�. 6. Coordenação do curso de pedagogia - EAD da Unir
(0341748): Considerando a ausência do proponente, o ponto de pauta não foi subme�do a apreciação. 7. Indicação de Coordenador de Área (Requerimento
- 0346899), Programa Ins�tucional de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID/UNIR - ciclo 2020 (Edital n.2/2020/CAPES e o texto do subprojeto pedagogia a ser
enviado (Processo no 999055869.000011/2020-65): Conforme edital publicado na página da Universidade Federal de Rondônia, o chefe de departamento
mencionou a necessidade de indicação de coordenador de área para atuar no referido projeto. Após apresentação, a Prof. Dra. Marcia Machado de Lima
manifestou o interesse de coordenar o projeto. Após apreciar a manifestação da professora todos os presentes foram favoráveis a sua indicação a
Coordenação de Área (Programa Ins�tucional de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID/UNIR - ciclo 2020 (Edital nº 2/2020/CAPES). Em tempo, os membros
apreciação e aprovaram que as a�vidades desenvolvidas no âmbito do Pibid poderão ser integralizadas total ou parcialmente para integralização da carga
horária das A�vidades Complementares Curriculares, considerando os critérios estabelecidos no "REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES",
disponível no site do Departamento de Ciências da Educação
<h�p://www.ded.unir.br/uploads/04155632/arquivos/2_REGULAMENTO_ATIVIDADES_COMPLEMENTARES_Com_Resol_312_CONSEA_02_07_2013_501603613.p
A professora Dra. Walterlina Barbosa Brasil manifestou interesse em par�cipar do projeto de iniciação de iniciação a docência - PIBID, do curso de 
Pedagogia. 8. Indicação de Orientador do Subprojeto de Pedagogia/PVH - Programa de Residência Pedagógica, considerando o Edital Nº 1/2020/CAPES
(0351739): Conforme edital publicado na página da Universidade Federal de Rondônia, o chefe de departamento mencionou a necessidade de indicação de
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coordenador de área para atuar no referido projeto. Após apresentação, considerando manifestação por requerimento da Prof. Dra. Juracy Machado Pacífico
para atuar como coordenadora. Após apreciar a manifestação da professora Prof. Dra. Juracy Machado Pacífico, todos os presentes foram favoráveis a sua
indicação a Coordenadora de Área (Subprojeto de Pedagogia _PVH - Programa de Residência Pedagógica, considerando o Edital Nº 1/2020/CAPES). Os
Conselheiros também apreciaram e aprovaram por unanimidade a manifestação de interesse da Profª. Drª Edna Maria Cordeiro em atuar como professora
voluntária no Subprojeto de Pedagogia _PVH - Programa de Residência Pedagógica, considerando o Edital Nº 1/2020/CAPES. 9. Definição de prazo para entrega
de planos de disciplinas: Em conformidade com a necessidade de aprovação dos planos de ensino das disciplinas ofertadas pelo departamento de Ciências da
Educação em 2020/1, todos os professores devem inserir no processo da reunião do mês de março os planos de todas as disciplinas sob sua responsabilidade,
para que sejam apreciados e aprovados. Após apreciação do prazo de entrega dos planos de ensino, todos os professores foram favoráveis ao prazo e formato
de entrega. 10. Planos de Ensino (Rosangela Aparecida Hilário) - Polí�cas Públicas e Legislação Educacional (DEC00036) e Gestão Educacional (DEC00042): Os
referidos planos foram apensados ao processo da reunião, sendo apresentados aos conselheiros, apreciados e aprovados pelos presentes. Inserção de ponto
de pauta: Os pontos de pauta a seguir foram apresentados aos Conselheiros, sendo favoráveis a sua inclusão nesta reunião ordinária. 11. Solicitação de
acompanhamento especial - Acadêmico Gabriel Francisco Mota Ba�sta. O acadêmico solicitou por email acompanhamento especial na disciplina de
Metodologia da pesquisa em Educação, indicando o Professor Rafael Christofolle�, informando que o professor concordou em realizar o referido
acompanhamento. Após analisar o pedido de acompanhamento o pedido foi  analisado pelos presentes e aprovado com duas abstenções (Prof. Wendell Fiori
de Faria e Walterlina Barbosa Brasil). A oferta da disciplina será condicionada à consulta ao professor, que deverá encaminhar o dia e horário para registro e
oferta da disciplina no sistema SIGAA. 12. Planos de Ensino (Marcia Machado de Lima) - (Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental - I
0357491, Lic. Plena em Pedagogia) e (Didá�ca - I 0357494, Lic. Plena em Teatro): Os referidos planos foram apensados ao processo da reunião, sendo
apresentados aos conselheiros, apreciados e aprovados pelos presentes.13. Planos de Ensino (Rafael Fonseca de Castro) - (Didá�ca - 0355823 Lic. Plena em
História) e (Tecnologia Aplicada a Educação - 0355819, Lic. Plena em Pedagogia): Os referidos planos foram apensados ao processo da reunião, sendo
apresentados aos conselheiros, apreciados e aprovados pelos presentes. Sem nada mais a ser acrescentado, a reunião foi encerrada às 15h e 10m, e
EU, Wendell Fiori de Faria, Chefe do Departamento de Ciências da Educação de Porto Velho lavrei e assinei eletronicamente a presente no Sistema Eletrônico e
Informação - SEI, que depois de lida e aprovada pelos presentes (conforme lista de presença - 0359211, segue assinada eletronicamente no sistema (SEI). Porto
Velho, 11 de fevereiro de dois mil e vinte.

Documento assinado eletronicamente por WENDELL FIORI DE FARIA, Chefe de Departamento, em 12/02/2020, às 12:58, 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 12/02/2020, às 12:59, 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 THARYCK DRYELLY NUNES RODRIGUES, Técnico Administra�vo, em 12/02/2020, às 12:59, 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 MARIA NEUCILDA RIBEIRO, Docente, em 12/02/2020, às 14:07, 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 12/02/2020, às 16:08, 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 12/02/2020, 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 12/02/2020, às 17:23, 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 ROSANGELA APARECIDA HILARIO, Docente, em 12/02/2020, às 19:05, 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 12/02/2020, às 22:45, 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 13/02/2020, às 19:53, 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 14/02/2020, às 09:04, 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 0356900 e o código CRC CA21B3E0.

Referência: Processo nº 999055869.000011/2020-65 SEI nº 0356900
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