
11/12/2020 SEI/UNIR - 0520523 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=611102&infra_sistema=1… 1/4

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA - OUTUBRO/2020 (CONDED)
Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 14h, reuniram-se ordinariamente os membros
do Conselho do Departamento de Ciências da Educação (CONDED), via reunião remota utilizando a
plataforma GOOGLE MEET (URL da reunião:https://meet.google.com/ixw-cnbs-sfo. Telefone: (US)
+1 409-444-2820 e digite este PIN: 550 058 286#). 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 Pacifico – Professora Presidente, Professores: Edna Maria Cordeiro,
Josemir Almeida Barros, Jussara Santos Pimenta, Marlene Rodrigues, Marcia Machado de Lima,
Maria Neucilda Ribeiro, Nilson Santos, Neide Borges Pedrosa, Rafael Fonseca de Castro, Rafael
Christofoletti, Robson Fonseca Simões, Rosangela de Fátima Cavalcante França e Wendell Fiori de
Faria. Justificaram ausência: Marilsa Miranda de Sousa, Rosângela A. Hilário e Walterlina B. Brasil.
A Técnica em Assuntos Educacionais, Tharyck Dryely Nunes Rodrigues, estava em período de
férias. Representantes discentes presentes: Alexandre Victor Soares de Melo (Titular), Giovanna
Victoria Ribeiro (Titular) e Weslei Rodrigues da Penha (Titular). Informes: foram feitos os seguintes
informes pela chefia: a) Férias regulamentares da TAE Tharyck Dryely Nunes Rodrigues, no período
de 13/10/2020 a 19/10/2020; b) Conferência da lista de discentes que irão continuar a cursar as
disciplinas em formato Ensino Remoto Emergencial – ERE, a partir das recomendações da Resolução
254 de 09 de setembro de 2020 da UNIR: a chefe do Departamento informou que todos e todas os/as
docentes devem conferir e confirmar os discentes que irão continuar a cursar sua(s) disciplina(s) em
formato Ensino Remoto Emergencial – ERE. A conferência deverá ser realizada no primeiro encontro
de cada disciplina (primeiro dia de aula), ou seja, no período de 13/10/2020 a 19/10/2020. Foi
informado que já foram inseridas nos grupos de whatsapp de cada disciplina as listas com os
discentes que se manifestaram favoráveis, mas que, caso outros discentes já matriculados nas
disciplinas queiram continuar a cursar a disciplina, devem informar isso aos docentes. O DECED já
criou um grupo para cada disciplina, enviou link no grupo geral de turma do DECED e solicitou que
cada aluno entre nos grupos das disciplinas que irão cursar. Assim, quem tiver interesse em cursar
deverá entrar nos grupo de cada disciplina. Informe dos membros: o Prof. Josemir Almeida Barros
informou que não consegue acessar o Sei e nem o SIGAA e que está buscando solucionar o problema
junto à DTI. A Profa. Márcia Machado de Lima informou que estão abertas as inscrições para III
Congresso Métodos Fronteiriços: corpo(s), espacialidade(s), outra(s) democracia(s) que ocorrerá na
cidade Porto Velho, nos dias 11, 12 e 13 de Novembro de 2020 e convidou estudantes, integrantes dos
coletivos sociais, professores, pesquisadores e demais interessados a participarem. Inclusões de
pontos de pauta: A Profa. Edna Maria Cordeiro solicitou a inclusão de dois pontos de pauta:
Aproveitamento de Disciplina - Fundamentos e Práticas do Ensino de Matemática e a Alteração da
Presidência do NDE - Pedagogia Presencial. Inclusões aprovadas.  Pontos de Pauta: 1. Processo
999055621.000413/2020-62 - Aprovação do Perfil da Vaga 307776 do Departamento de Ciências
da Educação (Ordem de Serviço nº 27/2020). A comissão nomeada pela Ordem de Serviço nº
27/2020, apresentou o resultado de estudo para definição do perfil do cargo vago sob o CÓDIGO DE
VAGA: 307776. Após apresentação e discussão, o Perfil APROVADO foi: ÁREA: EDUCAÇÃO
(Código - 70800006); SUBÁREA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (Código - 70801002);
SUBÁREA: PSICOLOGIA EDUCACIONAL (Código -70801061). 2. Processo
999055894.000106/2020-71 - Solicitação de remoção do professor PAULO CESAR GASTALDO
CLARO - Campus de Ji-Paraná. Antes de iniciar a apresentação do Relatório elaborado pela
Comissão nomeada pelo DECED (data), a Chefe de Departamento informou aos Conselheiros
presentes que o Prof. Paulo Cesar Gastaldo Claro (requerente) havia solicitado, por intermédio do
Prof. Wendell Fiori de Faria, participação na reunião. A Chefe de Departamento informou que
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autorizou o Prof. Wendell Fiori de Faria encaminhar ao requerente o link de acesso à reunião e
informou aos presentes que o Prof. Paulo Claro iria fazer uma fala e em seguida se retiraria da
reunião. Foi dada a palavra ao requerente, Prof. Paulo Claro. Ao fazer uso da palavra, o Prof. Paulo
Claro iniciou um apontamento referente ao Parecer que havia sido disponibilizado no Processo Sei,
mas que ainda não havia sido apreciado pelos conselheiros da reunião. A Chefe de Departamento,
então, solicitou ao Prof. Paulo Claro que, se o mesmo fosse apontar aspectos referentes ao Parecer da
Comissão, que teria que aguardar a Comissão apresentar o Parecer aos membros do Conselho, pois
estes ainda não tinham conhecimento do teor do documento. Após essa interrupção, houve pedidos de
esclarecimentos por parte de membros da Comissão sobre o fato de a matéria, que ainda não havia
sido sequer discutida no âmbito do Conselho, e já estava sendo questionada pelo interessado. Os
membros da comissão alegaram que a situação parecia pouco usual. Após discussões sobre a
permanência ou não do interessado na reunião, a chefe esclareceu que a reunião é pública e que o
interessado poderia participar. Foi então deliberado que o docente participaria da reunião, ouvindo a
leitura do Parecer, manifestando-se em seguida e que, após sua manifestação o mesmo se retiraria da
reunião. O parecer foi lido pelo Presidente da Comissão, Prof. Josemir Almeida Barros. Após a
leitura o Prof. Paulo Claro iniciou sua fala questionando aspectos descritos no Parecer, quanto ao seu
título de Mestrado que, segundo ele, trata-se de Mestrado em Educação e destacou que sua graduação
é em Pedagogia. Após a fala do Prof. Paulo Claro, o mesmo se retirou da reunião, conforme ele
mesmo havia combinado. O tema foi colocado em discussão. Após discussão, o parecer foi colocado
em votação, sendo aprovado com os seguintes resultados: quatro (04) votos contrários ao parecer,
nove (09) votos favoráveis ao parecer e (03) três abstenções. O conselheiro discente Alexandre Victor
Soares de Melo não se manifestou no momento da votação. 3. Processo 23118.000514/2020-03 -
Apreciação de Plano de trabalho de Estágio de Docência - Mestrado Acadêmico em Educação, da
mestranda Andrea Cristina Mattei, sob orientação do Prof. Dr. Josemir Almeida Barros, na disciplina
Educação do Campo. Requerimento Aprovado. 4. Processo 23118.000740/2020-86 - Apreciação do
Plano de Trabalho de Estágio de Docência da mestranda Kétila Batista da Silva Teixeira, na
disciplina Tecnologia Aplicada à Educação, curso de Pedagogia, sob orientação do Prof. Dr. Rafael
Fonseca de Castro. Requerimento Aprovado. 5. Homologação de Férias: Servidora Tharyck
Dryely Nunes Rodrigues (0512811) - Aprovado. 6. Homologação de Férias: Servidora Marlene
Rodrigues - Aprovado. 7. Apreciação dos Planos de Ensino de disciplinas com retorno das aulas
de forma remota, conforme Resolução nº 254/CONSEA, de 09 de setembro de 2020. Foram
homologados os planos das disciplinas: Filosofia - Professor Christian Otto Nienow; Metodologia da
Produção Científica e Acadêmica - Professor Josemir Almeida Barros; Fundamentos e Prática do
Ensino de Matemática - Profa. Edna Maria Cordeiro; Política e Organização do Sistema Educacional
Brasileiro - Profa. Edna Maria Cordeiro  no Curso Biologia; Política, Planejamento e Gestão Escolar
- Profa. Edna Maria Cordeiro no Curso: Educação Física; Didática - Profa. Rosângela de Fátima
Cavalcante França; Fundamentos e Prática da Alfabetização I - Profa. Rosângela de Fátima
Cavalcante França; Fundamentos e Prática do Ensino da Geografia - Profa. Dra. Tatiana Malheiros. 8.
Apreciação do Projeto de Extensão: Jornada da Juventude Pobre, Preta e Periférica, coordenado
pela Profa. Dra. Rosangela Aparecida Hilário. Retirado de Pauta a pedido da interessada. 9. Inclusões
de Pauta: a) Aproveitamento de Disciplina - Fundamentos e Práticas do Ensino de Matemática
para a Acadêmica Ana Maria Tavares Ramires. A Conselheira Edna Maria Cordeiro fez a leitura do
parecer FAVORÁVEL ao aproveitamento da disciplina Fundamentos Teóricos e Metodológicos da
Matemática, cursada na Faculdade Capixaba da Serra - SERRAVIX, com créditos correspondentes às
80 horas aula para a disciplina Fundamentos e Práticas do Ensino de Matemática. Parecer Aprovado.
b) Substituição da Presidência do Núcleo Docente Estruturante (NDE) - Pedagogia Presencial – A
Profa. Edna Maria Cordeiro, atual presidente do NDE do Curso de Pedagogia Presencial, informa que
a presidência do NDE conforme previsto no PPC do curso de Pedagogia Presencial, deve ser ocupado
pela vice-chefia do Departamento de Ciências da Educação e, com isso, requer a desvinculação desta
função para que a atual vice-chefia, Marlene Rodrigues, possa ocupá-la. Requerimento Aprovado. Na
oportunidade, a Profa. Edna Maria Cordeiro informa o interesse de permanecer como membro do
NDE. Requerimento Aprovado. Sem nada mais a ser acrescentado, a reunião foi encerrada às 16h e
20min, e eu, Marlene Rodrigues, vice-chefe do Departamento, 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 (0513935)), segue assinada eletronicamente no sistema (SEI). Porto
Velho, treze de outubro de dois mil e vinte.
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Documento assinado eletronicamente por MARLENE RODRIGUES, Docente, em 21/10/2020, às
21:59, 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 JURACY MACHADO PACIFICO, Chefe de
Departamento, em 21/10/2020, às 22:00, 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 MARCIA MACHADO DE LIMA, Docente, em
21/10/2020, às 22:16, 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 21/10/2020,
às 22:54, 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 22/10/2020,
às 05:22, 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
22/10/2020, às 08:23, 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 RAFAEL FONSECA DE CASTRO, Docente, em
22/10/2020, às 09:50, 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
22/10/2020, às 10:07, 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 JUSSARA SANTOS PIMENTA, Docente, em
22/10/2020, às 11:24, 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 NEIDE BORGES PEDROSA, Docente, em 22/10/2020,
às 14:24, 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 ROSANGELA DE FATIMA CAVALCANTE FRANCA,
Docente, em 22/10/2020, às 15:50, 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 26/10/2020, às
14:09, 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 26/11/2020, às 15:10,
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 26/11/2020,
às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
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