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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 - NOVEMBRO/2020 (CONDED)
 
Aos dez dias do mês de novembro 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/ckz-cztb-irz. M.
Telefone: +1 402-882-5872 PIN: 656 800 804#). A reunião foi aberta pelo Chefe de Departamento, Prof.
Dr. Wendell Fiori de Faria, seguindo a pauta da convocação com os seguintes membros participantes:
Juracy Machado Pacífico – Presidente, Professores: Edna Maria Cordeiro, Josemir Almeida Barros,
Jussara Santos Pimenta, Marlene Rodrigues, Márcia Machado de Lima, Marilsa Miranda de Souza, Neide
Borges Pedrosa, Nilson Santos, Rafael Christofoletti, Rafael Fonseca de Castro, Robson Fonseca Simões,
Rosangela Aparecida Hilário, Walterlina Barboza Brasil e Técnica em Assuntos Educacionais: Tharyck
Dryely Nunes Rodrigues. Membros ausentes: Maria Neucilda Ribeiro (Ausência justificada:
procedimento de saúde), Rosangela Fátima Cavalcante França, Wendell Fiori de Faria e representantes
discentes. INFORMES - Informes da Chefia: 1. Ordem de Serviço: Comissão para Organização da
Mostra de Cursos da UNIR. A Chefe de Departamento informou aos conselheiros que a partir da
deliberação da reunião do dia 13/10/2020, foi elaborada e enviada aos membros da comissão a ORDEM
DE SERVIÇO Nº 30/2020, disponível no processo SEI 23118.000383/2020-56 , documento 0524559, com
a designação dos docentes e discentes para composição da comissão para organização da participação do
Curso de Pedagogia e seus respectivos Cursos de Mestrados, Doutorado e outros na Mostra de Cursos
UNIR-SOCIEDADE, promovida pela  Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis  -
PROCEA. 2. Nota técnica (DIRCA) – Processo SEI Nº 23118.001292/2020-38 - Documento 0525367. 
Conforme solicitado pela Chefe de Departamento, a Técnica em Assuntos Educacionais, Tharyck Nunes,
apresentou aos membros do Conselho da referida nota técnica, que trata da sistematização de
procedimentos, em relação aos registros acadêmicos no sistema SIGAA, das disciplinas ofertadas no
ano/semestre de 2020/1. Após a leitura da nota técnica, a Técnica em Assuntos Educacionais informou
acerca da necessidade de conferir e encaminhar as listas de alunos que aderiram ao Ensino remoto,
considerando a necessidade de encaminhamento à DIRCA para registro das turmas em formato ARE e
manutenção das turmas iniciais com alunos que optaram pela não adesão ao ensino remoto. De acordo
com a nota técnica em questão, as turmas que NÃO TERÃO CONTINUIDADE de modo remoto serão
mantidas, no sistema SIGAA, até o retorno das aulas presenciais, quando terão continuidade de suas
atividades letivas, considerando como válidas as cargas horárias ministradas no interstício de 10/02/2020 a
17/03/2020, bem como a manutenção das matrículas dos discentes inicialmente a elas vinculados. As
disciplinas do ano/semestre de 2020.1 que CONTINUARÃO de modo remoto no período de 13/10/2020
a 31/12/2020 serão divididas em turmas de ensino remoto e turmas de ensino presencial. Às turmas de
ensino remoto serão vinculados, somente, os alunos que inicialmente se encontravam matriculados nessas
disciplinas e que optaram por cursá-las na modalidade de Ensino Remoto Emergencial (ERE); enquanto
que as turmas presenciais terão vinculados somente os alunos que, inicialmente, se encontravam
matriculados nessas disciplinas e optaram por não cursá-las no modo de ERE. Em ambos os casos são
consideradas válidas as cargas horárias ministradas no interstício de 10/02/2020 a 17/03/2020, com a
diferença que as turmas de ensino remoto terão os registros das aulas, frequências e conceitos realizados,
pelos docentes, no período de 13/10/2020 a 31/12/2020, conforme o cronograma da IN
02/SGR/REI/UNIR; enquanto que as turmas presenciais aguardarão o retorno das atividades de ensino
presencial e a elaboração de cronograma específico para terem suas atividades e registros executados. A 
Chefe de Departamento solicitou que as listas sejam conferidas e encaminhadas ao e-mail do
Departamento até o dia 12 de novembro, para posterior encaminhamento a DIRCA via Sistema SEI. A
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TAE Tharyck Nunes informou que em virtude de informação inicial constante na instrução normativa Nº
2, que Instrui a execução do período excepcional para atendimento da Resolução nº 254/CONSEA, de 09
de setembro de 2020, quanto à realização de Atividade Remota Emergencial (ARE)/Ensino Remoto
Emergencial (ERE), o prazo final para solicitação de trancamento é 20 de novembro de 2020, sendo
assim, os alunos deveriam solicitar trancamento caso não aderissem ao ARE, logo, vários alunos
solicitaram e tiveram suas matrículas trancadas, perdendo o vínculo com as disciplinas iniciais. A TAE
informou que está sendo realizado um levantamento e será encaminhado um despacho da Chefia à
DIRCA, com vistas à verificar como ficará a situação dos acadêmicos. 3. Processo nº
23118.000843/2020-46 - Interessado: PAULO CESAR GASTALDO CLARO - Solicitação de Mídia
da Reunião do dia 13/10/2020. A Chefe de Departamento informou que foi solicitado pelo Prof.
PAULO CESAR GASTALDO CLARO acesso à mídia, na íntegra, da reunião do dia 13/10/2020, reunião
esta em que foi votado o parecer da comissão que analisou seu pedido de remoção do Departamento de Ji-
Paraná para Porto Velho. A Chefe de Departamento também informou que antes de disponibilizar a mídia
foi realizada uma consulta à Projur sobre a existência de qualquer regulamentação ou orientação para
gravação com imagens, considerando que em virtude do trabalho remoto em decorrência da pandemia, não
estamos em salas de reuniões, mas em nossos ambientes domésticos, em que as pessoas da casa, inclusive
crianças, circulam e aparecem em imagens. De todo modo, a mídia está disponível no e-mail institucional
do Departamento e, uma vez tendo a Projur se manifestado e, em não havendo óbices, a mídia será
disponibilizada ao requerente/interessado. 4. Processo 23118.001429/2020-54- Solicitação de
informações acerca de contratação de servidores.  A Chefe de Departamento informou que
considerando o Parecer SEI Nº 13053/2020/ME (0490350), anexado ao processo
999119567.000093/2020-23 enviaremos para a PROGRAD a solicitação de informações sobre edital de
processo seletivo (abertos ou abertura) para contratação de docentes para o Departamento de Ciências da
Educação e, junto ao processo, as informações aprovadas em colegiado com perfil de cada vaga.
Solicitaremos ainda informações sobre outras possibilidades, tais como remoção ou redistribuição, mas
sempre considerando os perfis definidos. 5. Férias regulamentares (exercício 2020). A Chefe de
Departamento informou que conforme informação da CRD, as solicitação de férias em dezembro com
início de gozo em dezembro, precisam ser solicitadas pelos servidores via SIGEPE e homologadas
pela Chefia do Departamento até dia 30/11/2020. Informes dos Membros: 1. Evento: Métodos
Fronteiriços: Profa. Márcia Machado de Lima e Prof. Rafael Christofoletti. A Professora Marcia
Machado de Lima informou que o evento III Métodos Fronteiriços acontecerá no período 11 a 13 de
novembro, conforme programação disponível no site do evento. 
2. Curso Formação Continuada em Serviço em Tecnologia Assistiva com ênfase na Educação
Especial na perspectiva Inclusiva: Profa. Marlene Rodrigues. A Professora Marlene informou que no
dia 09 de novembro foi realizada a aula inaugural do Curso Formação Continuada em Serviço em
Tecnologia Assistiva com ênfase na Educação Especial na perspectiva Inclusiva, com carga horário de
160h - parceria UNIR e IFRO, a partir do grupo EDUCA e Mestrado Profissional em Educação Escolar. O
Curso é voltado para professores em sala de aula e em atendimento à alunos com deficiência. A aula
inaugural foi realizada pela Professora Ruth Mariane - UF e contou com a participação virtual de mais de
200 pessoas de todo país. O Curso está sendo ofertado pela plataforma AVA e há intenção de lançar novos
editais via UNIR. 3. Pedido de apoio ao movimento pelos ônibus: Professora Walterlina Brasil. A
Professora Walterlina Brasil infomou que o comitê transporte, ato pedagógico iniciou a tericera etapa de
mobilização, que trata de uma petição que trata da solicitação de compromisso do Prefeito(a) eleito(a) em
buscar resolver de forma definitiva o transporte da linha Campus Unir. A Professora solicitou apoio e
pediu que todos divulguem e assinem a petição. Informou que assim que receber o link da Vice-Direção
do NCH, encaminhará os Chefes de Departamento. 4. Encontro de Jovens Pesquisadores do Centro-
oeste, Norte e América Latina - JOPEQAL: O Professor Josemir Almeida Barros informou acerca da
realização do JOPEQAL, evento em parceria com a UFMT que congrega pesquisadores de outros países.
Destacou que no período de 10 a 12 de novembro acontecerá o III Encontro de Jovens Pesquisadores do
Centro-Oeste e Norte do Brasil e da América Latina – JOPEQAL 2020, importante evento organizado pela
Profa. Dra. Nilce Vieira Campos Ferreira da UFMT e Prof. Dr. Josemir Almeida Barros da UNIR, conta
com a participação direta das professoras Dra. Juracy Machado Pacífico e Dra. Márcia Machado de Lima,
ambas da UNIR, além de diferentes instituições de ensino superior do Brasil e América Latina. O evento é
uma das atividades da Rede de Pesquisa, Ensino e Extensão em Educação nas Regiões Centro-Oeste e
Norte do Brasil e na América Latina - RECONAL-Edu, tendo com vice coordenador o Prof. Dr. Josemir
Almeida Barros. As atividades científicas envolvem diferentes grupos e redes de pesquisa, ensino e
extensão e nos três últimos anos organizaram e publicaram oito livros científicos com resultados de
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pesquisas em Educação. No presente ano a EDUFRO publicou quatro livros vinculados a RECONAL-
Edu. 5. Curso de extensão: Diálogos.Com: O Professor Josemir Almeida Barros informou também que
no próximo dia 21 de novembro encerraremos mais uma etapa do Seminário de Pesquisa on-line
Diálogos.com... Ao todo serão vinte e cinco eventos, sempre aos sábados com carga horária de três horas
cada. Diálogos.com... teve início no dia 09 de maio de 2020. O objetivo é apresentar e problematizar
resultados de produções teórico-metodológicas advindas de importantes investigações sobre a temática do
ensino rural e suas especificidades no que diz respeito a formação de professores rurais, fazeres
pedagógicos, carreira entre outros. O evento abarca investigadores de diversas instituições de ensino
superior do Brasil, América Latina e Europa. Mesmo diante da grave pandemia do COVID-19 as
atividades científicas on-line permaneceram coordenadas e organizadas pelo Prof. Dr. Josemir Almeida
Barros – UNIR, Profa. Dra. Nilce Vieira Campos Ferreira – UFMT, Profa. Dra. Virgínia Pereira da Silva
de Ávila UPE entre outros/as Professores/as do DECED/UNIR. Pontos de pauta: 1. Curso de Pedagogia
na Modalidade EAD: Organização de Comissão para elaboração de Edital para Escolha de
Coordenador de Curso de Pedagogia EAD. Prof. Nilson Santos e Presidente do NDE, Marlene
Rodrigues. O Coordenador do Curso de Pedagogia EAD informou que estão sendo  realizadas consultas
acerca da demanda para o Curso de Pedagogia EAD e a necessidade de constituir uma Comissão para
elaboração de edital de seleção de Coordenador para o Curso de Pedagogia EAD. Após consulta aos
membros presentes, uma comissão foi formada com os seguintes membros: Jussara Santos Pimenta -
Presidente; Neide Borges Pedrosa e Robson Fonseca Simões - Membros. Comissão aprovada. A Chefe de
Departamento apresentou as solicitações de Inclusão de pauta. As solicitações de inclusão foram
aprovadas. 2 - Documento Vaga concurso DACED-PVH (0531781): Inclusão da titulação mínima de
doutorado para o perfil da vaga - Prof. Rafael Castro. O Professor Rafael Fonseca, presidente da
Comissão responsável pela elaboração do perfil da vaga sob Código n° 307776, solicitou a inclusão da
titulação mínima de doutorada em Educação no perfil da referida vaga, aprovado em reunião ordinária do
CONDED, realizada no dia 13 de outubro de 2020 (ata 0520523). Após apreciação, a inclusão de titulação
mínima foi aprovada por unanimidade, ficando o seguinte perfil: ÁREA: EDUCAÇÃO (Código -
70800006) SUBÁREA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (Código - 70801002) SUBÁREA:
PSICOLOGIA EDUCACIONAL (Código -70801061): TÍTULAÇÃO MÍNIMA: DOUTORADO EM
EDUCAÇÃO. 3 – Parecer sobre a ação de extensão de autoria da Professora Dra. Rosangela
Aparecida Hilário: II JORNADA DA JUVENTUDE POBRE, PRETA E PERIFÉRICA (Documento
SEI 0530114). A relatora do processo, Prof Marlene Rodrigues, realizou a leitura do parecer favorável
referente a realização da ação de extensão intitulada II JORNADA DA JUVENTUDE POBRE, PRETA E
PERIFÉRICA, que acontecerá no período de 13 de outubro de 2020 a 12 de março de 2021. Após
apreciação, o parecer e a realização da ação de extensão foram aprovados por unanimidade. 4 – Processo
999055894.000106/2020-71 – Indicação de Conselheiro/relator deste Conselho Departamental para
análise das razões recursais e dos documentos anexados, elaboração de parecer e envio nova
apreciação do Conselho Departamental. A Chefe de Departamento apresentou aos membros do
Conselho a solicitação de recurso do Professor Prof. Paulo César Gastaldo Claro, referente a solicitação de
remoção para o Campus Porto Velho/Departamento de Ciências da Educação, procedimento administrado
com fulcro no artigo 56 da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal. Após as discussões acerca da solicitação do Professor, foi proposto o
encaminhamento ao Conselho do Núcleo de Ciências Humanas, instância recursal ás decisões do
Conselho de Departamento. A Chefe de Departamento colocou em votação os 2 encaminhamentos: 1.
Relator do Departamento e 2. Encaminhar recurso ao Conselho do Núcleo de Ciências Humanas, que teve
o seguinte resultado: Relator do Departamento (2 votos - Professor Nilson Santos e Professora Jussara
Santos Pimenta); Encaminhamento ao Conselho do NCH (Rosangela Hilário, Juracy Pacífico, Marlene
Rodrigues, Josemir Almeida, Marcia Machado, Robson Fonseca, Rafael Christofoletti, Edna Maria
Cordeiro, Rafael Fonseca, Marilsa Miranda e Neide Borges); Abstenção (1 - Tharyck Nunes), sendo
mantido o entendimento votado em reunião anterior de que a vaga precisa ser ocupada por docente que
atenda o perfil definido pelo Departamento para a mesma: docente com doutorado em educação.
Considerando o resultado da votação, o recurso será encaminhado ao Conselho do Núcleo de Ciências
Humanas, tão logo a Ata seja concluída e assinada pelos membros presentes. Sem nada mais a ser
acrescentado, a reunião foi encerrada às 16h e 26min, 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
0531450), segue assinada eletronicamente no sistema (SEI). Porto Velho, 10 de novembro de dois mil e
vinte.
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Documento assinado eletronicamente por THARYCK DRYELLY NUNES RODRIGUES, Técnica
em Assuntos Educacionais, em 12/11/2020, às 09:17, 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 JURACY MACHADO PACIFICO, Chefe de
Departamento, em 12/11/2020, às 12:41, 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 JUSSARA SANTOS PIMENTA, Docente, em
12/11/2020, 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 NILSON SANTOS, Docente, em 12/11/2020, às 13:20,
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 12/11/2020,
às 13:36, 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 EDNA MARIA CORDEIRO, Docente, em 12/11/2020, às
13:53, 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
12/11/2020, às 17:51, 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 MARLENE RODRIGUES, Docente, em 12/11/2020, às
17:59, 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 ROSANGELA APARECIDA HILARIO, Docente, em
12/11/2020, às 19:11, 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 NEIDE BORGES PEDROSA, Docente, em 12/11/2020,
às 20:43, 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 FONSECA DE CASTRO, Docente, em
13/11/2020, às 08:52, 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
14/11/2020, às 00:03, 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 0532867 e o código CRC 837E3C6A.
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