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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ROLIM DE MOURA

ATA DE REUNIÃO

Ata de Sessão Extraordinária do Conselho do Departamento Acadêmico de Educação do Campo (DAEDC)
realizada no dia 13 de fevereiro de 2020, às 8:30 horas, na sala administrativa do Departamento, conforme
convocação de 11 de fevereiro de 2020. Registrou-se a presença dos docentes Izaias Médice Fernandes,
Kachia Hedeny Téchio, Luciana Soares Cruz, Maria Rosangela Soares, Michel Watanabe, Paulo Vilela Cruz,
Renata da Silva Nobrega, Rosilene Komarcheski e Santiago Andrade Silva, do representante discente
Ezequiel Ramos Ferreira. Ausências justificadas: Andriele Ferreira Muri Leite, Catiane Cinelli, Fernando
Bilhalva Vitória e Esmeraldina Leite Coelho. Composto o quórum, foi dado cumprimento à ordem do dia,
conforme segue. A Vice Chefe do Departamento consultou o Conselho sobre o pedido de inversão do ponto
de pauta, feito pela professora Rosilene Komarcheski, o que foi aprovado pelo conselho. INFORMES:  O
professor Izaias informou sobre a apresentação dos projetos de TCC da turma de Ciências da Natureza nos
dias 18 e 20 de fevereiro à noite e solicitou auxílio dos colegas na avaliação dos mesmos. Por orientação da
Direção do Campus, a Vice Chefe do Departamento deu ciência aos docentes sobre a mudança nos trâmites
relativos aos pedidos de afastamento e reforçou a necessidade de que os docentes leiam a PORTARIA Nº
2/2020/PROPLAN/UNIR, publicada no Boletim de Serviço de 30 de janeiro de 2020. A Vice Chefe do
Departamento informou que professora Daiane Martins Rocha foi removida para o curso de Ciências
Contabéis do campus de Cacoal, por meio da Portaria PORTARIA Nº 11/2020/CPM-
DGP/DGP/PRAD/UNIR publicada no Boletim de Serviço de 21 de janeiro de 2020. A docente registrou o
agradecimento à compreensão e colaboração dos docentes no que se refere à reorganização do calendário do
semestre, a fim de minimizar o prejuízo desta remoção para os acadêmicos. Informou ainda que solicitou de
apoio institucional para lidar com as freqüentes queixas de ambiente hostil de trabalho que subsidiam os
pedidos de remoção. I – Homologação do calendário de reuniões do CONDEP – 2020: 2/3, às 14 horas,
devido à previsão de afastamento para tratamento de saúde da vice chefe de Departamento; 2/4; 7/5; 4/6; 2/7;
6/8; 3/9; 1/10; 5/11 e 3/12. II – Requerimentos: a) Professor Gustavo Piovezan, conforme processo SEI
999553805.000012/2020-51 para ministrar aulas da disciplina de Lógica no curso de Educação do Campo no
12 de fevereiro de 2020, com deslocamento dia 11 de fevereiro de 2020 e retorno em 12 de fevereiro de
2020, nos trechos ida e volta Ji-Paraná/Rolim de Moura, com concessão de diárias; b) Professor Rodrigo
Pedro Casteleira, conforme processo SEI 999553805.000011/2020-15 para ministrar aulas da disciplina de
Bioética no curso de Educação do Campo no 13 de fevereiro de 2020, com deslocamento dia 12 de fevereiro
de 2020 e retorno 14 de fevereiro de 2020 e 18 e 19 de fevereiro de 2020 nos trechos  ida e volta
Vilhena/Pimenta Bueno/Rolim de Moura, com concessão de diárias; c) Professora Elaine Almeida
Delarmelinda Honoré, conforme Processo SEI 999553805.000016/2020-30, para ministrar aulas da
disciplina de Manejo e Uso dos Solos  no curso de Educação do Campo nos dias 14 e 15 de fevereiro de
2020, com deslocamento dia 14 de fevereiro de 2020 e retorno 15 de fevereiro de 2020, nos trechos  ida e
volta Presidente Médici/Rolim de Moura, com concessão de diárias; d) Daiane Martins Rocha, conforme
Processo SEI 999553805.000074/2019-20, para participar do Aulão de Filosofia do ENEM em Presidente
Médici, em 29 de agosto de 2019, com deslocamento ida e volta no dia 29 de agosto de 2019, no trecho
Rolim de Moura/Presidente Médici, sem diárias.  e) Rosilene Komarcheski, conforme Processo SEI
999553805.000014/2020-41, solicita afastamento nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2020, para o trecho ida e
volta Rolim de Moura – Alto Alegre dos Parecis, para realização de aula de campo com estudantes do curso
de Educação do Campo, habilitação em Ciências Humanas, do VIII período, cujo tema é "fundamentos e
práticas de educação do campo". A referida atividade está prevista no Plano de Curso da disciplina
"Fundamentos e Prática da Educação em Ciências Sociais", ministrada pela docente. A docente também
solicitou afastamento para os dias 22 de fevereiro a 3 de março de 2020, incluindo translado, nos trechos ida
e volta Rolim de Moura/Porto Velho/Curitiba/Adrianópolis. A viagem em questão tem por objetivo as
seguintes questões: 1) a participação da docente em duas bancas de defesa de dissertação de mestrado na
Universidade Federal do Paraná (UFPR), município de Curitiba; 2) a realização de ações de pesquisa no
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município de Adrianópolis (PR), na região do Vale do Ribeira, vinculadas ao projeto de pesquisa "Re-
existências quilombolas: trajetórias de luta no Vale do Ribeira (PR) e no Vale do Guaporé", coordenado pela
docente e institucionalizado pela UNIR;  3) a realização de uma reunião para a formalização de parceria
inter-institucional entre o referido projeto de pesquisa, vinculado à UNIR, e outro projeto de pesquisa afim,
intitulado "Educação quilombola no estado do Paraná: desafio ao saber intercultural", vinculado à UFPR. 4)
a conclusão de um artigo científico, também vinculado ao referido projeto, que está sendo elaborado em co-
autoria com um docente da Universidade Federal do Paraná. f) Maria Rosangela Soares, conforme Processo
SEI 999553805.000074/2019-20, solicita liberação para participação em banca do Mestrado
Profissionalizante de Física no campus de Ji-Paraná, nos dias 03 e 04 de março de 2020, com deslocamento
ida e volta no trecho Rolim de Moura/Ji-Paraná, com diárias custeadas pelo programa de Pós-Graduação
Profissionalizante de Física. Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. III - Solicitação de
alteração em Ata: Os conselheiros corrigiram o título do ponto, pois se trata de solicitação de errata da ata,
e não de alteração de ata. O docente Paulo Vilela Cruz solicita o registro de errata da Ata do último
CONDEP, no item VI. O tópico diz respeito à homologação dos planos anuais, pois houve uma mudança nas
disciplinas atribuídas ao docente no primeiro semestre de 2020, motivada por requerimento dos estudantes de
Ciências Humanas aprovado pelo Conselho naquela reunião e que solicitava a mudança de docente
responsável por Estágio Docente III, que seria ministrada pelo docente em questão. O texto que consta na ata
é: “VI – Homologação dos Planos Anuais de Atividades Docentes 2020. Os docentes Michel Watanabe,
Maria Rosangela Soares, Izaias Médice Fernandes, Andriele Ferreira Muri Leite, Catiane Cinelli, Daiane
Martins Rocha, Rosilene Komarcheski e Fernando  Bilhalva Vitória apresentaram Plano Anual de Atividade
Docente 2020, que foram aprovados pelo Conselho. Os Planos dos docentes Kachia Hedeny Techio, Paulo
Vilela Cruz e Renata da Silva Nobrega necessitam de correções.” A sugestão de errata é: VI – Homologação
dos Planos Anuais de Atividades Docentes 2020. Os docentes Michel Watanabe, Maria Rosangela Soares,
Izaias Médice Fernandes, Andriele Ferreira Muri Leite, Catiane Cinelli, Daiane Martins Rocha, Rosilene
Komarcheski e Fernando  Bilhalva Vitória apresentaram Plano Anual de Atividade Docente 2020, que foram
aprovados pelo Conselho. Os Planos dos docentes Kachia Hedeny Techio e Renata da Silva Nobrega
necessitam de correções. O plano anual do docente Paulo Vilela Cruz precisará ser alterado uma vez que o
conselho aceitou o pedido discente constante no tópico de pauta III, o que alterou, na presente data, as
disciplinas e consequente carga horária do docente. A solicitação foi aprovada pelo Conselho por
unanimidade. A Vice-Chefe registra a necessidade do cumprimento da carga horária mínima em disciplinas
pelos docentes, e que há duas disciplinas sem docentes atribuídos no Departamento de Educação do Campo.
O docente Paulo Cruz justificará sua posição em não assumir alguma dessas disciplinas no item IX, que
tratará do assunto. IV – Homologação de desistência de orientação de TCC. A docente Catiane Cinelli
submeteu ao CONDEP o Termo de Desistência de Orientação  do Trabalho de Conclusão de Curso da
discente Dayana Walçak, tendo em vista que a mesma não conseguiu cumprir os prazos para defesa em 2019
e poderia ser prejudicada diante da previsão de afastamento da então orientadora por motivo de licença
maternidade. A solicitação foi homologada por unanimidade. V - Homologação de Plano Anual de
Atividade Docente 2020. Após correções, as docentes Kachia Hedeny Techio, Renata da Silva Nobrega e
Paulo Cruz Vilela submeteram os respectivos Planos Anuais de Atividade Docente 2020 para apreciação do
CONDEP. Os Planos foram homologados por unanimidade. VI - Homologação de Relatório Anual de
Atividades 2019. As docentes Elaine Almeida Delarmelinda Honoré e Kachia Hedeny Techio. apresentaram
seus Relatórios Anuais de Atividades 2019. Os relatórios foram aprovados por unanimidade. VII –
Homologação de Avaliação de Atividades Complementares do curso de Licenciatura em Educação do
Campo. Os discentes Adalva Barbosa Brito, Clemencia Eler, Dirceu Gomes da Rocha, Ilda Santos Silva,
Janaina de Souza Nunes,Luzinete Macena, Marcia Corvelho Pinheiro, Marcílio Alves Abdias, Sandra
Guedes de Oliveira, Silvano Ático Lopes, Suziane Miguel Soffa, Luciana Ferreira Maria, Ezequiel Ramos
Ferreira, Vanusa Conceição da Silva e Fabrício da Costa Siqueira cumpriram as 200 horas de atividades
complementares exigidas para a integralização curricular.  A vice-chefe e o professor Izaias registra a
necessidade de se estabelecer um cronograma mais rigoroso para a entrega da comprovação das atividades
complementares. A avaliação da comissão foi homologada por unanimidade. VIII – Apreciação de
alterações no Calendário de Aulas 1/2020. A Vice Chefe do Departamento informou que o Calendário de
Aulas  1/2020 previamente aprovado precisou ser modificado devido à remoção da professora Daiane
Martins Rocha e à readequação à Resolução 500, que continua vigente no que se refere à hora aula. A vice-
chefe informa que as sessões de Estágio I de Ciências Humanas e de Estudos Étnicos-Raciais foram
alteradas, devido a questões de saúde da mesma. As eventuais alterações serão feitas de acordo com as
necessidades individuais. As alterações foram aprovadas por unanimidade. IX - Oferta de disciplinas:
Estágio 1 (Natureza) e Produção de Texto para Pesquisa. A Vice Chefe do Departamento informou que as
disciplinas de Estágio Docente I e Produção de Texto para Pesquisa continuam sem docente. O docente
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Paulo Cruz afirma que não possui habilitação necessária para ministrar as duas disciplinas. O professor Paulo
registra que ministrará aulas no mestrado em Ensino de Ciências da Natureza, e que demonstrará a
integralização da sua carga horária. Com a remoção da professora Daiane e com o afastamento das
professores Catiane Cineli e Andriele Leite, o Conselho decidiu pela exclusão da disciplina Estágio I da
grade 2020/1. A professora Renata assumirá a disciplina Produção de Texto. Homologado por unanimidade.
X - Plano de Ação 2020. A Vice Chefe do Departamento apresentou a proposta do Plano de Ação 2020, cuja
Planilha e demais informações foram previamente compartilhadas com os docentes. Destacou o corte
orçamentário, que reduziu o valor disponível para gastos de Capital para R$ 2.145,94, de Custeio 16.469,65
e Diárias e Passagens para 6.924,51. Após discussão, o Conselho aprovou por unanimidade o Plano de Ação
2020, conforme anexo. XI - Plano de Compras 2021. A Vice Chefe do Departamento informou sobre a
reunião ocorrida com setor de compras do campus no dia 5 de fevereiro para tratar do Plano Anual de
Contratação 2021. Seguindo as orientações do setor, a docente solicitou que os demais professores tomem
ciência do Processo SEI nº 999119650.000005/2020-44e registrem ali, por meio de despacho/planilha, suas
demandas para que o Departamento possa elaborar a proposta do Plano de Compras 2021, que deverá ter
como base orçamentária o Plano de Ação 2020. A data limite para entrega do Plano de Compras 2021 é 28
de fevereiro de 2020. O professor Izaias observou que os docentes não deveriam assumir a função de cotação
de preços, e que essa função deveria ser dos técnicos. A professora Rosangela observou que já está em
andamento um estudo sobre as funções e obrigações dos docentes. O conselho registra que este ponto (XI) é,
na verdade, um informe. XII - Plano Departamental de Monitoria Acadêmica 2020. A Vice Chefe do
Departamento informou sobre o Edital de Monitoria Acadêmica 2020, que tramita por meio do Processo SEI
nº 99955135A.000049/2020-68, já socializado por meio de mensagem em correio eletrônico destinado a
todos os docentes do curso. Dentre as orientações da PROGRAD, destaca-se a necessidade de elaborar o
Plano Departamental de Monitoria Acadêmica, nomear uma comissão de seleção que tem por
responsabilidade elaborar o edital de seleção de monitores de acordo com o edital modelo disponibilizado
pela PROGRAD, publicar e realizar a seleção dos novos monitores conforme as datas previstas no
cronograma do Programa de Monitoria Acadêmica, preencher a planilha modelo com as informações dos
novos monitores e inserir no processo e inserir no processo os documentos da seleção e a documentação dos
novos monitores e enviar, via SEI, à Comissão de Monitoria Acadêmica entre os dias 12 e 13/03/2020,
impreterivelmente. A Vice Chefe do Departamento destacou a necessidade de que a Comissão fique atenta
aos procedimentos e prazos, tendo em vista a perda das bolsas de monitoria acadêmica de 2019 por
descumprimento de prazos no envio da documentação. Após discussão o CONDEP elaborou o Plano
Departamental de Monitoria Acadêmica, que segue anexado à Ata. O Plano justifica-se pela oportunidade de
qualificar a formação dos discentes do curso de Educação do Campo, garantindo uma vivência mais direta no
acompanhamento das atividades dos docentes responsáveis pelas disciplinas. A comissão de Monitoria será
formada pelos professores Santiago, Rosilene, Renata e Kachia. O conselho aprovou por unanimidade o
Plano Departamental de Monitoria para o ano de 2020, para as disciplinas Estudos Étnicos-Raciais,
Antropologia do Homem do Campo,no primeiro semestre e Antropologia I e Agricultura camponesa e
Sustentabilidade, no segundo semstre, conforme anexo. XIII – Indicação de orientadores e gestores de
Convênio de Estágio. A Vice Chefe do Departamento informou sobre a Chamada Pública para celebração
de Convênios de Estágio que o campus Rolim de Moura está organizando. De acordo com o Manual de
Procedimentos Acadêmicos, o Departamento deve indicar professor (es) orientador(es) do Departamento
para acompanhamento do Estágio (com declaração de aceite), com a indicação de qual deles será o
responsável pela avaliação das instalações da parte concedente e indicar gestores para o convênio (titular e
suplente). Tendo em vista a urgência em regularizar a situação do Convênio da UNIR com a SEDUC, a Vice
Chefe do Departamento solicitou a indicação imediata de professores orientadores e gestores para o referido
convênio. Alguns professores manifestaram desconforto em ministrar as disciplinas /gerir as disciplinas de
Estágio, uma vez que as suas formações específicas não contemplam as premissas particulares daquelas
disciplinas.O professor Paulo solicita esclarecimentos sobre os procedimentos relativos a gestão e orientação
de Convênio de Estágio. A professora Renata Nóbrega voluntariou-se para a função de orientadora de
Estágio no Convênio com a SEDUC. O conselho aprovou por unanimidade. XIV – Recomposição do
Núcleo de Estágio em função da remoção da professora Daiane Martins. Diante da remoção da docente
Daiane Martins Rocha é necessário recompor o Núcleo de Estágio do Curso. O docente Michel Watanabe,
suplente do Núcleo de Estágio assumirá a titularidade como membro do NDE. Aprovador por unanimidade. 
XV – Recomposição do Núcleo Docente Estruturante em função da licença maternidade da professora
Catiane Cinelli. Diante do afastamento do Núcleo Docente Estruturante em função de gozo de licença
maternidade pela docente Catiane Cinelli, faz-se necessário indicar novo membro. O conselho decidiu
aguardar a manifestação da docente Catiane Cineli acerca da sua titularidade no NDE. A presidência do NDE
encaminhará para o Departamento uma consulta sobre a situação. Aprovado por unanimidade. XVI -
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Complementação do Perfil do código de vaga 0316747. Por solicitação da PROGRAD, houve uma
complementação de informações do perfil do código de vaga 0316747. O perfil encontra-se descrito no
Anexo e prevê a Área:Multidisciplinar (90000005); Subárea:Meio Ambiente e Agrárias (90191000);
Ciências Ambientais (90500008); Engenharia/Tecnologia/Gestão (90193000); Saúde e Biológicas
(90194000); Biotecnologia (90400003); Graduação: Química, Física, Ciências Biológicas, Engenharia
Agronômica/Agronomia; Titulação exigida: Doutorado; Regime de Trabalho: 40 DE; Pontos: 1)  Sistemas
de produção agroecológico, sustentabilidade e Educação do Campo. 2)  Impactos dos sistemas produtivos do
campo sobre a biodiversidade: desafios para a produção e conservação. 3) Ciclagem de nutrientes aplicada
ao manejo das propriedades rurais e a Educação do Campo. 4) Serviços ecossistêmicos e valoração dos
serviços ambientais nos espaços do campo. 5) Práticas sustentáveis de uso e conservação do solo. 6)
Modelos de organização e de gestão da propriedade rural. 7) Projetos de pesquisa em Agroecologia na
formação de professores para a realidade das Escolas do Campo. 8) Relação entre agroecologia, trabalho e
Educação no Campo. 9) Legislação, certificação e comercialização de produtos orgânicos. 10) Agrotóxicos,
meio Ambiente e a saúde pública nos espaços do Campo. Bibliografia: ALMEIDA, S.G., PETERSEN, P.,
CORDEIRO, O. A crise sócio ambiental e conversão ecológica da agricultura brasileira. Rio de Janeiro. AS-
PTA, 2001. ALTIERE, M.; SILVA, E. N.; NICHOLLS, C. I. O papel da biodiversidade no manejo de pragas.
Ribeirão Preto: Holos, 2003. ALTIERI,M. Agroecologia: as bases científicas da agricultura alternativa. Rio
de Janeiro: PTA-FASE, 1998 AQUINO, A. M.; ASSIS, R.L. [editores técnicos]. Agroecologia: princípios e
técnicas para uma agricultura orgânica sustentável. Brasília,DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2005.
517 p. ARAUJO,G. H. S.; ALMEIDA, J. R.; GUERRA, A. J. T. Gestão ambiental de áreas degradadas. 10.
ed. Rio de Janeiro, RJ: Bertrand Brasil, 2013. 319p. CAVALCANTI,C. Desenvolvimento e natureza: estudos
para uma sociedade sustentável. 3 ed. São Paulo: Cortez; Recife, PE: Fundação Joaquim Nabuco, 2001.
429p. COSTA, F. A. Formação Agropecuária da Amazônia. Os Desafios do Desenvolvimento Sustentável.
Belém, NAEA, 2000 DAROLT, M. R. Agricultura Orgânica: inventando o futuro. Londrina:IAPAR, 2002.
250p. KHATOUNIAN, C. A. A reconstrução ecológica da agricultura. Botucatu: Agroecológica, 2001. 348p.
LEPSCH,I. F. Formação e conservação de solos. São Paulo: Oficina de Textos, 2002. 178p RICKLEFS, R.
E. A economia da natureza. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2003 RODRIGUES, E. Ecologia
da restauração. Editora Planta: Londrina. 2013. SAMBUICHI, R. H. R. Politicas agroambientais e
sustentabilidade: desafios, oportunidades e lições aprendidas. Brasília: IPEA, 2014. 273 p. SCHMIDT, W.
Agroecologia e sustentabilidade no meio rural: experiências e reflexões de agentes de desenvolvimento local.
2006 SOUZA, J. L. de. Agricultura orgânica: tecnologias para a produção de alimentos saudáveis. Vitória:
Incaper, 2005. V.2. 257p.; Banca examinadora: Prof.ª Dr.ª Elaine Almeida Delarmerlinda Honoré, Prof. Dr.
Izaias Médice Fernandes, Prof. Dr. Paulo Vilela Cruz, Prof.ª Dr.ª Luciana Soares da Cruz, Prof.ª Dr.ª. Maria
Rosangela Soares; Local da Prova: Rolim de Moura. O conselho aprovou por unanimidade.  Nada mais
havendo a declarar, às 12 horas e 10 minutos a Presidente deu por encerrada a reunião. 

Eu, Santiago Silva de Andrade, SIAPE 2248552, lavrei esta ata. 

 

Documento assinado eletronicamente por SANTIAGO SILVA DE ANDRADE, Docente, em 13/02/2020,
às 19:19, 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 13/02/2020, às 21:00, 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 MICHEL WATANABE, Docente, em 13/02/2020, às 21:10,
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 LUCIANA SOARES DA CRUZ, Docente, em 13/02/2020, às
22:28, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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13/02/2020, às 22:30, 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 PAULO VILELA CRUZ, Docente, em 14/02/2020, às 10:18,
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, Docente, em 14/02/2020, às
10:24, 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 IZAIAS MEDICE FERNANDES, Docente, em 14/02/2020, às
10:33, 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
14/02/2020, às 10:44, 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 14/02/2020,
às 15:14, 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 0361161 e
o código CRC 5BD50F64.

Referência: Processo nº 999553805.000030/2019-08 SEI nº 0361161
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