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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CAMPUS DE ROLIM DE MOURA

ATA DE REUNIÃO

Ata de sessão plenária
ordinária do Conselho do
Departamento de Educação do
Campo (DAEDC), realizada por
webconferência, às 08:30 do dia
4 de junho de 2020.

 

Aos 4 dias do mês de junho de 2020, às 08:30, reuniu-se em ambiente virtual, por meio da ferramenta
Google Meet, o Conselho do Departamento de Educação do Campo (DAEDC), em sessão plenária
ordinária convocada por Edital de Convocação (0430251). Registrou-se a presença dos
docentes Fernando Bilhalva Vitória, Izaias Médice Fernandes, Kachia Hedeny Téchio, Maria Rosangela
Soares, Michel Watanabe, Paulo Vilela Cruz, Renata da Silva Nobrega, Rosilene Komarcheski e San�ago
Silva de Andrade, do representante discente Ezequiel Ramos Ferreira e do técnico administra�vo Lucas
Henrique Vieira Lenci. As docentes Andriele Ferreira Muri Leite, Ca�ane Cinelli e Luciana Soares da Cruz
jus�ficaram as ausências. Composto o quórum, a Presidente do Conselho, professora Renata da Silva
Nobrega, declarou aberta a sessão e apresentou a ordem do dia, consultando o Conselho sobre a
inserção do ponto de pauta “Cons�tuição de Comissão para condução do processo eleitoral da Chefia de
Departamento” e inversão da ordem, o que foi aprovado por unanimidade. Ato con�nuo, passou aos
AVISOS, NOTAS e INFORMAÇÕES:  1) O professor Michel Watanabe informou sobre minuta de resolução,
que será encaminhada às câmaras dos Conselhos Superiores, sobre retorno de aulas da pós-graduação de
forma de remota. Essa resolução servirá de base para o retorno das aulas de forma remota para os cursos
da graduação.  2) A Vice-Chefe do Departamento dá ciência ao Conselho sobre o envio da Nota Técnica
do Laboratório de Inteligência Pública da FACE/UnB a respeito do retorno às a�vidades nas IFES no
contexto da pandemia de COVID-19, por parte da Reitoria, por meio de correio eletrônico. 3) Parecer nº
14/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (0403374) e o Despacho Decisório nº
18/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (0421907), con�dos no Processo nº
999553805.000093/2019-56, que aprovam a redução da oferta de 120 para 60 vagas no curso de
Educação do Campo foram homologados pelo Reitor e publicados no Bole�m de Serviço de 27 de maio
de 2020. 4)  A Vice-Chefe do Departamento dá ciência ao Conselho sobre o Processo nº
999119568.000066/2020-41, os Pareceres nº 00001/2020/CP-CT&I/PGF/AGU e nº 00002/2020/CP-
CT&I/PGF/AGU, bem como seus respec�vos anexos para conhecimento e divulgação no âmbito desta
Universidade. O mesmo trata de outorgas de uso de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais
e demais instalações existentes nas dependências da ins�tuição cien�fica, tecnológica e de inovação
pública. 5) Processo nº 99916751f.000002/2020-85 - Proposta de minuta de Resolução de Trabalho de
Conclusão de Curso que tem por obje�vo atualizar a Resolução 242/1997/CONSEPE. Contribuições
podem ser encaminhadas até o dia 10/06. 6) Processo nº 999055380.000048/2020-76 - Relatório sobre o
modelo administra�vo adotado pelo Campus Rolim de Moura a par�r de 2019. O documento servirá de
base para deliberação do CONSEC-RM, em reunião ordinária, prevista para o próximo dia 26 de junho de
2020, com encaminhamento constante no Despacho CRM (0432035). Propostas alterna�vas podem ser
encaminhadas ao CONSEC, com até 72 horas antes do início da sessão. 7) A Comissão responsável pelo
processo eleitoral des�nado ao preenchimento de vagas de representantes �tulares e seus respec�vos
suplentes, junto ao Conselho de Campus de Rolim de Moura (CONSEC-RM), divulgou a lista dos
candidatos eleitos: Anderson Ferreira da Costa como representante dos técnico-administravos; Kachia
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Hedeny Téchio e Sandro de Vargas Schons como representantes dos coordenadores de programas de pós-
graduação stricto sensu; Izaias Médice Fernandes e Wilson Gómez Manrique como representantes dos
coordenadores de projetos especiais e de pesquisa; Keila Santos Coelho como representante da
comunidade; Weverson Luciano Pires (1º Titular), Maria Rosangela Soares (2º Titular) e João Maurício
Gomes Neto (1º Suplente) como representantes docentes; Larissa Simôni Domingos (1º Titular),
Lindomar Alves de Souza (2º Titular) e Ubeatan Gomes dos Reis (1º Suplente) como representantes
estudan�s. A Chefia do Departamento parabeniza os colegas pela par�cipação no CONSEC-RM. 8) A
Coordenadora Administra�va Larissa Helena Barboza Pinheiro informou a Chefia do Departamento que
será realizada uma reunião com a Pró-Reitoria de Planejamento para definir as diretrizes dos processos
de compras para o ano de 2020 e possível necessidade de alteração dos Planos de Ação dos
Departamentos. A Presidente informou que foi re�rado o ponto 4 do Edital de Convocação e
transformado nesse informe.  Ato con�nuo, prosseguiu-se à discussão e votação das matérias incluídas
na PAUTA:  1 - Cons�tuição de Comissão Eleitoral para Eleição da Chefia do Departamento Acadêmico
de Educação do Campo. Discussão: A Vice-Chefe do Departamento informou que o mandato da atual
Chefe, professora Ca�ane Cinelli, encerra em 28 de agosto de 2020. Diante do contexto da pandemia,
que exigirá a adoção de mecanismos alterna�vos de consulta no processo eleitoral, decidiu iniciar os
trabalhos da Comissão desde já, para que haja tempo adequado para sua organização. Apresentaram-se
para compor a Comissão, os docentes San�ago Silva de Andrade (como Presidente) e Michel Watanabe
(como representante docente). O representante discente será indicado posteriormente pelo
conselheiro Ezequiel Ramos Ferreira. A Chefia de Departamento irá consultar a Direção sobre a
disponibilidade da par�cipação de um representante técnico administra�vo. Proposta: Aprovar os nomes
indicados para composição da Comissão. Deliberação do colegiado: aprovado por unanimidade. 2
- Processo nº 999553805.000050/2019-71  (Assunto: Apreciação de plano de ensino 2020/1).
Interessado: NDE. Proposta: Homologar o plano de ensino da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso,
turma Ciências da Natureza, sob responsabilidade do professor Izaias Médice Fernandes, avaliado pelo
NDE, conforme documentos 0429851 e 0429861. Deliberação do colegiado: aprovado por
unanimidade. 3 - Processo nº 999553805.000035/2020-66 (Assunto: Progressão funcional). Interessada:
Andriele Ferreira Muri Leite. Discussão: O docente San�ago Silva de Andrade apresentou o parecer a
respeito da progressão funcional da docente Andriele Ferreira Muri Leite. Segundo ele, a docente
Andriele Ferreira Muri Leite cumpriu o inters�cio previsto em lei e a�ngiu uma pontuação total de 76,5
pontos (setenta e seis pontos e meio), sa�sfazendo, assim, todos os critérios previstos nos disposi�vos
legais concernentes ao seu pleito, sendo de parecer FAVORÁVEL à progressão da requerente, de
Professora Classe A, Adjunto A, Nível 1, para Professora Classe A, Adjunto A, Nível 2. Proposta: Aprovar o
parecer 0429188, elaborado pelo docente San�ago Silva de Andrade. Deliberação do colegiado: aprovado
por unanimidade. 4 - Processo nº 999553805.000050/2019-71 (Assunto: Definição do perfil do egresso
do novo PPC). Interessado: NDE. Discussão:  A Presidente do NDE, professora Maria Rosangela Soares,
apresentou a proposta do Perfil do Egresso para compor o novo Projeto Pedagógico do Curso de
Educação do Campo elaborada pelo NDE e consolidada com a incorporação das considerações feitas
pelos conselheiros em uma planilha compar�lhada com antecedência para que pudessem conhecê-la e
apresentar sugestões. O Conselho discu�u as considerações encaminhadas e indicou alterações no texto
elaborado pelo NDE. A professora Renata da Silva Nobrega informou que será convocada reunião
extraordinária do CONDEP para o dia 08/06 a fim de tratar do quadro de disciplinas da área de Ciências
Humanas. A professora Maria Rosangela Soares apresentou a proposta da matriz curricular do novo PPC
e o Conselho acolheu a sugestão de que as ementas das disciplinas sejam feitas de forma compar�lhada,
quando for o caso. Proposta: Aprovar o perfil do egresso do novo PPC do curso de Licenciatura em
Educação do Campo. Deliberação do colegiado: aprovado por unanimidade.  A Presidente consultou o
Conselho sobre a prorrogação da duração da reunião por mais 45 minutos, que foi aprovado por
unanimidade. Registra-se a saída do representante discente Ezequiel Ramos Ferreira. 5 - Elaboração
de proposta de atuação do Departamento de Educação do Campo durante a pandemia de COVID-19.
Interessado: DAEDC. Discussão: A pedido da Direção do Campus, a Chefia do Departamento solicita que o
Conselho se manifeste sobre a possiblidade de elaborar de forma cole�va uma proposta de atuação do
Departamento neste período de suspensão de a�vidades acadêmicas, a fim de manter a interação com o
corpo discente e minimizar os prejuízos da distância �sica (exemplo: debates virtuais, conversas,
acompanhamento dos discentes, entre outras a�vidades). A professora Renata da Silva Nobrega sugere
que uma das ações seja a adesão do Departamento à ar�culação de suporte ao enfrentamento da COVID-
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19 pelos povos indígenas de Rondônia, Sul do Amazonas e Noroeste do Mato Grosso, envolvendo
docentes e discentes. Os conselheiros poderão propor novas ações para incluir os discentes do
curso. Proposta: aprovar a ação sugerida pela professora . Deliberação do colegiado: aprovado por
unanimidade. Sem mais a tratar, às 11: 28 a Presidente deu por encerrada a sessão e eu, Lucas Henrique
Vieira Lenci, lavrei a presente ata que foi lida, aprovada e segue assinada eletronicamente pelos
presentes.

 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS HENRIQUE VIEIRA LENCI, Técnico Administra�vo,
em 04/06/2020, às 12:30, 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 RENATA DA SILVA NOBREGA, Vice-Chefe de
Departamento, em 04/06/2020, às 12:30, 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 MICHEL WATANABE, Docente, em 04/06/2020, às 12:31,
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 ROSILENE KOMARCHESKI, Membro de Comissão, em
04/06/2020, às 12:31, 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 IZAIAS MEDICE FERNANDES, Docente, em 04/06/2020, às
12:31, 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 PAULO VILELA CRUZ, Docente, em 04/06/2020, às 12:32,
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 ROSANGELA SOARES, Docente, em 04/06/2020,
às 12:32, 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 KACHIA HEDENY TECHIO, Membro de Comissão, em
04/06/2020, às 12:34, 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 SANTIAGO SILVA DE ANDRADE, Docente, em 04/06/2020,
às 12:35, 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 FERNANDO BILHALVA VITORIA, Docente, em 04/06/2020,
às 12:35, 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 Ezequiel Ramos Ferreira, Usuário Externo, em
04/06/2020, às 12:37, 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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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0432363 e
o código CRC 6BB48F51.
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