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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 Ordinária do Conselho do Departamento Acadêmico de Educação do Campo (DAEDC)
realizada no dia 2 de março de 2020, às 14:30 horas, na sala administra�va do Departamento, conforme
convocação de 28 de fevereiro de 2020. Registrou-se a presença dos docentes Izaias Médice Fernandes,
Kachia Hedeny Téchio, Luciana Soares Cruz, Michel Watanabe, Fernando Bilhalva Vitória, Renata da Silva
Nobrega, San�ago Andrade Silva e dos subs�tutos indicados pela representação discente Fagner Viana
Rosário e Paulo Morozini Antunes. Ausências jus�ficadas: Maria Rosangela Soares, Paulo Vilela
Cruz, Rosilene Komarcheski, Andriele Ferreira Muri Leite, Ca�ane Cinelli, Ezequiel Ramos Ferreira e 
Esmeraldina Leite Coelho, conforme lista de presença anexa. Composto o quórum, foi dado cumprimento
à ordem do dia, conforme segue. A Vice Chefe do Departamento consultou o Conselho sobre os pedidos
de inserção de ponto de pauta sobre a Alteração do Plano de Ação 2020, feito pelo professor Izaias
Médice Fernandes; consulta sobre a Fazenda Experimental; convalidação do resultado final da disciplina
de Química I, feitos pela Vice Chefe de Departamento, o que foi aprovado pelo conselho. INFORMES: O
professor Izaías Fernandes informou sobre a realização do Seminário de Projetos de TCC da turma de
Ciências da Natureza e alerta para que docentes fiquem atentos à execução dos projetos para que eles
possam ser executados e defendidos como TCCs ao final do semestre. O professor Fernando informou
sobre a sessão dos conselhos superiores, que acontecerá em Porto Velho em 26 e 27 de março. A vice
chefe de Departamento informou que a SERCA registrou agradecimento à Professora Maria Rosangela
Soares por sua contribuição no cadastramento de disciplinas após a reconfiguração do calendário 1/2020.
A Vice Chefe do Departamento informa que ficará em afastamento médico a par�r do dia 4 de março,
devido a uma cirurgia. Em sua ausência, responderá a Diretora do Campus, Professora GIlmara Franco. I –
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 dia 30 de março de 2020, com
deslocamento dia 29 de março de 2020 e retorno em 30 de março de 2020; no dia 3 abril de 2020, com
deslocamento dia 2 de abril de 2020 e retorno em 2 de abril de 2020; nos dia 4 e 5 de maio de 2020, com
deslocamento dia 3 de maio de 2020 e retorno em 5 de maio 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 Bioé�ca no curso de
Educação do Campo nos dias 31 de março a 2 de abril de 2020, com deslocamento dia 30 de março de
2020 e retorno no dia 2 abril 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 3 e 4 de abril de 2020, com deslocamento dia 3 de abril de 2020 e retorno
em 4 de abril de 2020, nos trechos ida e volta Presidente Médici/Rolim de Moura, com concessão de
diárias. d) Renata da Silva Nobrega, conforme processo SEI 999553805.000024/2020-86, para
par�cipação do Seminário de Planejamento da execução do projeto "Nenhuma hidrelétrica a mais na
Amazônia: contra as barragens, em defesa da vida", realizado em Ji-Paraná nos dias 28 e 29 de fevereiro
de 2020, no campus da UNIR Ji-Paraná. e) Maria Rosangela Soares, conforme processo
SEI 999553805.000025/2020-21, para defesa de mestrado do discente Vinicius Tavares Novaes, em Ji-
Paraná, no dia 13 de março de 2020, com saída no dia 12 de março e retorno em 14 de março de
2020. Deliberação do CONDEP: Aprovados. II – Homologação de orientações de TCC. Conforme consta no
Regimento de TCC, os professores responsáveis pela disciplina no primeiro semestre le�vo de 2020,
San�ago Andrade Silva e Izaias Medice Fernandes apresentaram a lista de docentes orientadores de TCC,
com seus respec�vos discentes orientados, que constam nos documentos 0374518 e 0374555. O
professor San�ago Andrade manifestou estranheza quanto à composição de bancas de orientação e
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avaliação dos projetos e dos TCCs, diante da ausência desequilibrada de representantes dos docentes do
Departamento. A Vice Chefe de Departamento sugeriu encaminhar a questão para o NDE, a fim de
amadurecer para ser deba�do em CONDEP. Deliberação do CONDEP: O Conselho homologa as referidas
orientações de TCC. III - Oferta de disciplinas: Estágio 1 (Natureza) e Produção de Texto para Pesquisa. A
Vice Chefe de Departamento informou ao Conselho que após a deliberação do úl�mo CONDEP sobre a
re�rada de oferta de Estágio 1 no primeiro semestre le�vo de 2020 e remanejamento da docente Renata
para produção de texto para pesquisa, as docentes Maria das Graças de Araújo e Marina
Ruivo colocaram-se à disposição para ministrar as referidas disciplinas. A Vice Chefe consultou se o
Conselho aprova a nova distribuição de disciplinas, com a professora Maria das Graças de Araújo
ministrando Estágio 1 de Ciências da Natureza, a professora Renata da Silva Nobrega ministrando Estágio
1 de Ciências Humanas e a professora Marina Ruivo com Produção de Texto para Pesquisa. Deliberação
do CONDEP: O Conselho aprova a referida mudança. IV - Requerimento discente para aproveitamento
de carga horária em Estágio III. Trata-se dos requerimentos discentes apresentados por Fernanda
Alexandre (Processo nº 999119575.000109/2020-07) e Fernanda Gonçalves Brunaldi de Araújo (Processo
nº 999119575.000115/2020-56) para redução de carga horária de Estágio III, sob a jus�fica�va
de exercício comprovado no magistério como docentes regulares na educação básica. Os requerimentos
foram apreciados pelos Professores Rosilene Komarcheski e Paulo Vilela Cruz, responsáveis por Estágio 3
no 1º semestre de 2020. Os pareceres 0369979 e 0369353 são favoráveis ao aproveitamento do
componente curricular de Estágio Obrigatório III, referente a 100 horas e ressaltam a obrigatoriedade do
cumprimento pelas discentes da disciplina Estágio Docente III, com carga horária de 40 horas (Tempo
Universidade). Deliberação do CONDEP: O Conselho aprova os requerimentos discentes. V - Proposta de
Projeto de Extensão (Edital PIBEC 2020). A docente Rosilene Komarcheski apresentou a proposta do
projeto de extensão "Basta de violência contra as mulheres: Cartas de Rondônia", que envolve as
docentes Renata da Silva Nobrega e Ca�ane Cinelli, docentes de outros departamentos e discentes do
curso de Educação do Campo, em parceria com o Cole�vo de Mulheres da Via Campesina. O projeto
deverá ser subme�do ao Edital PIBEC 2020 da PROCEA. O parecer 0374159 foi elaborado pelo professor
Fernando Bilhalva, descrevendo a estrutura geral do projeto, elaborado conforme as exigências
procedimentais da PROCEA/UNIR. O parecerista ressalta a importância deste projeto, que será feito por
várias mãos, em parceria acadêmica com outros membros docentes e inter-campus desta universidade,
conjugando discentes e movimentos sociais, sendo de parecer favorável à sua aprovação. Deliberação do
CONDEP: O Conselho acompanha o parecer, aprovando a proposta de projeto de extensão. VI -
Cons�tuição de Comissão para elaboração do Relatório de Avaliação do modelo administra�vo do
Campus Rolim de Moura. A Vice Chefe de Departamento informou sobre o pedido da Direção do Campus
para elaboração de um relatório de avaliação do modelo administra�vo do campus, após um ano de
experimentação. Após discussão, o CONDEP compôs uma comissão com os docentes Izaias Médice
Fernandes e San�ago Andrade Silva, que tem o prazo de até 13 de março para o envio do referido
relatório à Direção. VII - Cons�tuição de Comissão para elaboração e reformulação de Regimentos
(Estágio, TCC, Tempo Comunidade, etc.). A vice chefe do Departamento situou o Conselho sobre a
deliberação do Núcleo a respeito da necessidade de atualizar os regimentos e regulamentos, discu�da na
reunião de 19 de fevereiro de 2020, conforme Ata 0365793. A docente consultou o CONDEP sobre
interessados em compor a Comissão para elaboração e reformulação dos regimentos do DAEDC. São
membros da Comissão os integrantes do NDE. Após discussão, a Comissão fica composta pelos docentes:
Maria Rosangela Soares, Paulo Vilela Cruz, Renata da Silva Nobrega, Rosilene Komarcheski, Luciana
Soares Cruz, Izaias Médice Fernandes e Fernando Bilhalva Vitória. VIII - Alteração do Plano de Ação 2020
- O docente Izaias Medice Fernandes apresentou proposta de alteração do Plano de Ação 2020 a fim de
contemplar a aquisição de material para uso hospitalar (disponível no Processo nº
999119650.000009/2020-22), tendo em vista a vigência da ATA 07/2020/CCC/DCCL/PRAD/UNIR e a
demanda realizada em 2019, conforme consta no registro de demanda. O docente solicita a transferência
de recurso no valor de R$ 894,51 do item 012 do Plano de Ação 2020, para a compra desses materiais
que serão u�lizados nas aulas de Gené�ca, Botânica e projetos de pesquisa, assim esse recurso
irá atender as áreas de graduação e pesquisa. As alterações estão específicadas em anexo. Deliberação do
CONDEP: aprova a alteração do Plano de Ação 2020. XIX - Fazenda Experimental - A Vice Chefe de
Departamento informou sobre o Processo nº 999055380.000096/2019-21, rela�vo à Comissão de
Usabilidade dos Espaços da Fazenda Experimental do Km 15, que contou com a par�cipação dos
docentes do DAEDC Elaine Almeida Delamerlinda Honoré, Kachia Hedeny Techio e Paulo Vilela Cruz. O
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processo traz o Memorial 0214066, com os resultados do trabalho da Comissão, dentre os quais consta a
área des�nada às a�vidades prá�cas do curso de Educação do Campo. A pedido da Direção do Campus, o
Departamento de Educação do Campo deve se manifestar até o dia 18 de março sobre necessidades
outras, como edificações, que precisam ser construídas para atender as demandas existentes
no Projeto Pedagógico do curso, compa�veis com as finalidades de uma fazenda experimental. Após
discussão, o professor Izaias Médice Fernandes se comprometeu a visitar a área para levantar eventuais
demandas, que serão encaminhadas via SEI no processo. X - Convalidação do resultado final de Química
I (1/2019) - Conforme informado em reunião do NDE de 19 de fevereiro de 2020, a disciplina de Química
ofertada no primeiro semestre le�vo de 2019 não foi finalizada, com o afastamento do professor
Rosalvo Stachiw. A Vice Chefe de Departamento submeteu ao Conselho o pedido de convalidação do
resultado final ob�do a par�r do envio das notas e da frequência pelo professor ministrante, via correio
eletrônico, para fins de implantação no Histórico Escolar dos Acadêmicos que fizeram a disciplina,
conforme anexos 0374498 e 0374499. O CONDEP convalidou o resultado conforme o ponto de
pauta. Nada mais havendo a declarar, às 15 horas e 55 minutos a Presidente deu por encerrada a
reunião. Eu, Renata da Silva Nobrega lavrei esta ata. 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA DA SILVA NOBREGA, Vice-Chefe de
Departamento, em 02/03/2020, às 17:15, 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 02/03/2020, às
17:17, 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 IZAIAS MEDICE FERNANDES, Docente, em 02/03/2020, às
18:07, 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 SANTIAGO SILVA DE ANDRADE, Docente, em 02/03/2020,
às 19:12, 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 02/03/2020,
às 19:13, 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 MICHEL WATANABE, Docente, em 02/03/2020, às 19:40,
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 03/03/2020, às
16:42, 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 0373815 e
o código CRC 95039EED.
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Referência: Processo nº 999553805.000030/2019-08 SEI nº 0373815


