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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 catorze dias do mês de julho 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 (URL da reunião: https://meet.google.com/tgw-pbdo-
zyoTelefone: +1 361-589-5292 PIN: 307 240 218#). 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: Josemir Almeida Barros, Juracy Machado
Pacífico, Jussara Santos Pimenta, Marlene Rodrigues, Nilson Santos, Robson Fonseca Simões, Rosangela
Aparecida Hilário. Acadêmicos participantes: Carlos Henrique dos Santos Bezerra (Representante Caped).
Os professores a seguir participaram da reunião virtual, mas não votaram em decorrência de estarem em
período de férias: Edna Maria Cordeiro (13/07/2020 a 03/08/2020); Márcia Machado de Lima (13/07/2020
a 21/07/2020); Maria Neucilda Ribeiro (11/07/2020 a 26/07/2020); Marilsa Miranda de Souza (13/07/2020
a 26/07/2020); Rafael Christofoletti (13/07/2020 a 27/07/2020); Rafael Fonseca de Castro (08/07/2020 a
03/08/2020). Registrou-se membros não participantes:  Marijâne Silveira da Silva (Afastamento para
pós-doc), Neide Borges Pedrosa (Afastamento para tratamento de Saúde), Rosângela de Fátima
Cavalcante França, Walterlina Barboza Brasil, Técnica em Assuntos Educacionais: Tharyck Dryely Nunes
Rodrigues (Férias - 13/07/2020 a 24/07/2020). A saber: INFORMES - Chefia: A) O Chefe de
Departamento iniciou a reunião realizando a leitura de uma carta produzida pela técnica em Assuntos
Educacionais Tharyck Dryely Nunes Rodrigues em homenagem póstuma a Profa. Dra. Ana Maria de Lima
Souza, que posteriormente recebeu inúmeras manifestações de agradecimento e gratidão por todas as
diversas formas de contribuição prestadas aos professores, alunos, técnicos e a sociedade em geral
realizados pela docente. PONTOS DE PAUTA: 1. Recomposição do Núcleo Docente Estruturante -
Pedagogia/Presencial (Portaria n.º 09/2019/NCH e Portaria N.º 14/NCH/UNIR, de 05 de fevereiro de 2019
- Vigência de 05/02/2019 a 05/02/2021): Em decorrência do número expressivo de professores
que encontrarem-se de férias, o chefe de departamento sugeriu aos membros transferir a análise e
indicação de membro do Núcleo Docente Estruturante para a próxima reunião ordinária do Conselho de
Departamento. A proposta foi apreciada e aprovada por todos que tinham direito a voto nesta
reunião. 2. Oferta de disciplinas do semestre 2020/1 (Núcleo Docente Estruturante): O chefe de
departamento relatou aos participantes que o Núcleo Docente Estruturante do curso de Pedagogia de Porto
Velho (NDE) está analisando a possibilidade de retorno das atividades acadêmicas e enviou via email de
todos os alunos ativos do curso e professores utilizando o SIGAA e visando ampliar o acesso, também
divulgou o link nos grupos de Watsapp. Os questionário do Google forms poderão ser respondidos até o
dia 14 de julho e os dados coletados será analisados pelo NDE e os resultados contribuirão para a
indicação de possibilidades a serem implementadas em razão do retorno ou não das atividades acadêmicas.
O chefe de departamento enfatizou que a decisão quanto ao retorno das atividades será apreciada pelo
CONDED e segue as orientações encaminhadas pelo Núcleo de Ciências Humadas. 3. Comissão
para preenchimento de vaga do Departamento de Ciências da Educação
(Processo 999055621.000413/2020-62 - Portaria 0455542): Em decorrência do número expressivo de
professores que encontrarem-se de férias, o chefe de departamento sugeriu aos membros transferir a
análise e indicação de composição da referida comissão para a próxima reunião ordinária do Conselho de
Departamento. A proposta foi apreciada e aprovada unanimemente por todos que tinham direito a voto
nesta reunião. 4. Edital de Eleição (0453352 - Chefe e Vice-Chefe): O presidente da comissão apresentou
o edital e seu cronograma aos presentes, o qual encontrasse no processo de eleição e disponível a todos os
professores e alunos. O presidente da comissão também informou aos participantes que foi aprovada e
autorizada a realização de eleição no formato on-line. Após apreciação dos membros do Conselho
habilitados a votar nesta reunião, o Edital para eleição de chefe de vice chefe de departamento foi
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homologado por unanimidade. 5. Ação de extensão (0452629) - Ciclo de Debates COVID 19, Isolamento
social, ensino remoto e proteção as comunidades vulneráveis: desafios, possibilidades e horizontes (Profa.
Dra. Rosângela Aparecida Hilário): A proposta de ação de extensão foi apensada ao processo da
reunião. A parecerista, professora Dra. Jussara Santos Pimenta procedeu a leitura do parecer favorável
(0453442). A proposição foi apreciada e o parecer favorável aprovado por unanimidade. 6. Ação de
extensão (0452635) - Ciclo de debates do grupo Audre Lorde racismo recreativo: precisamos falar sobre
isso: A proposta de ação de extensão - ciclo de debates foi apensada ao processo da reunião. A parecerista,
Profa. Dra. Jussara Santos Pimenta procedeu a leitura do parecer favorável (0453439). A proposição foi
apreciada e o parecer favorável aprovado por unanimidade. Sem nada mais a ser acrescentado, a reunião
foi encerrada às 16h e 26min, e EU, Wendell Fiori de Faria, Chefe do Departamento de Ciências da
Educação 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 0457005), segue assinada
eletronicamente no sistema (SEI). Porto Velho, 14 de julho de dois mil e vinte.

Documento assinado eletronicamente por WENDELL FIORI DE FARIA, Chefe de Departamento,
em 15/07/2020, às 15:23, 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 JUSSARA SANTOS PIMENTA, Docente, em
15/07/2020, 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 ROBSON FONSECA SIMOES, Docente, em 15/07/2020,
às 15:56, 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
15/07/2020, às 17:36, 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 16/07/2020, às
13:13, 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
17/07/2020, às 08:02, 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 17/07/2020, às 17:03,
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
07/08/2020, às 18:04, 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 0457369 e o código CRC 4E96839A.
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