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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 da sessão extraordinária do Conselho do Departamento de Educação do Campo realizada no dia 24
de outubro de 2019, às 8h:30min, na sala administra�va do Departamento de Educação do Campo,
Campus Rolim de Moura, conforme convocação de 21 de outubro de 2019. Registrou-se a presença
dos/as docentes: Ca�ane Cinelli, Elaine Almeida Delarmelinda Honoré, Renata da Silva Nóbrega,
Fernando Bilhalva Vitória, Maria Rosangela Soares, Michel Watanabe, Rosilene Komarcheski, Izaias
Médice Fernandes e Luciana Soares da Cruz; e do discente Ezequiel Ramos Ferreira. Jus�ficaram a
ausência os/as docentes: Paulo Vilela Cruz (em sala de aula), Eliane Teodoro Gomes (em audiência
judicial), Kachia Hedeny Téchio (par�cipação de reunião em Conselho Superior da UNIR), Andriele
Ferreira Muri Leite (licença maternidade), San�ago Silva de Andrade (afastamento Pós-Doutorado) e
Daiane Mar�ns Rocha (atestado médico), e a discenteEsmeraldina Leite Coelho (atestado médido). A
Presidente do Conselho, professora Ca�ane Cinelli apresentou a pauta como segue: Informes, Pontos de
pauta: Informes; I – Decisão sobre Relatório da Curso”; II – Organização do calendário/horário 2020; III
– Homologação de orientadores(as) e orientandos(as) a�vos(as) na disciplina de TCC; IV – Ata de
Registro de Preço 13/2019 - Mobiliários e Eletrodomés�cos/Alteração de  Plano de Ação 2019; V –
Situação da acadêmica Ilda dos Santos Silva; VI – Requerimentos; A Presidente do Conselho, professora
Ca�ane Cinelli apresentou a pauta como segue: Informes: a presidente do NDE informou que o
planejamento pedagógico semestral 2020/1 será realizado no dia 7 de novembro, sendo de 11 a 22 de
novembro o período de reunião de docentes para definição dos trabalhos interdisciplinares do tempo
comunidade, com entrega dos planos de curso preliminares, contendo planejamento do trabalho
interdisciplinar (com a descrição de obje�vos, a�vidades e formas de avaliação de cada disciplina), no dia
25 de novembro para avaliação do NDE. A presidente do CONDEP informou que os docentes deverão
realizar um planejamento de compensação para o período de recesso de fim de ano, e que deve ser
entregue no departamento antes da saída para o recesso; também informou que há mudança no
procedimento para alteração do período de férias, que será realizado pelo Ministério da Economia, o que
poderá a atrasar os procedimentos. A mesma recomenda que seja seguido o período de férias do
Calendário Acadêmico, de modo a prevenir o atraso na homologação de férias; informou que houve uma
roda de conversa sobre o Programa Future-se do MEC, tendo sido os prejuízos para as IFES,
principalmente no que diz respeito a perda de autonomia universitária e ex�nção de concursos públicos
para contratação de professor efe�vo. Foi recomendado que se façam discussões em reuniões do
CONDEP a fim de que cada Campus direcione suas posições para as Câmaras Superiores, no intuito de
que a universidade se posicione oficialmente sobre o tema. O docente Fernando Bilhalva Vitória
comentou sobre a necessidade de que os Campi se posicionem sobre o FUTURE-SE e que se es�mule
discussões no âmbito da UNIR; a presidente comunicou sobre os procedimentos de correção e finalização
de diários do semestre 2019/1, que deve ser realizado até o dia 14 de novembro; a presidente comunicou
sobre os eventos a serem realizados no mês de novembro: 7 e 8/11, Seminário Afrobrasileiro; 20 a 22/11,
Semana de História; 20 a 22/11, Mostra de Cursos; 21 e 22/11, Fórum Indígena; 26 a 28/11, Fes�val Arte
e Cultura; 28 a 30/11, Defesa de Trabalhos de Conclusão de Curso; e 5/12, Feira de Trocas organizada
pelo 7º período. Depois seguiu-se para os pontos de pauta, conforme segue. I – Decisão sobre Relatório
da Curso”: a presidente consultou o conselho sobre a impugnação ou aceitação do relatório do MEC de
avaliação de reconhecimento, tendo o conselho decidido acatar o relatório final. II – Organização do
calendário/horário 2020: a comissão realizou a proposta de calendário (anexo a ata), considerando a
Resolução Nº 95, de 18 de julho de 2019. O calendário foi apresentado e acatado pelos discentes (4º
período). As defesas de TCCs ocorrerão no período de 20 a 22 de junho de 2020, e entrega final até o fim
do semestre, conforme Calendário Acadêmico. O calendário 2020 foi aprovado pelo conselho, e o
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departamento consultará as demais turmas sobre a proposta. III – Homologação de orientadores(as) e
orientandos(as) a�vos(as) na disciplina 2020: a docente Ca�ane Cinelli informou a relação de
orientadores(as) e orientandos(as) que está formalizada pela assinatura do Termo de Compromisso e
Responsabilidade (anexo a ata). A docente informou sobre o caso de orientação por docente de outro
Campus, não previsto no regimento. A docente Renata da Silva Nóbrega salienta que casos em que
discentes já par�cipem de projetos de pesquisa/extensão de professores de outros Campi, tenham as
orientações aprovadas. A pauta foi aprovada pelo conselho. IV – Ata de Registro de Preço 13/2019 -
Mobiliários e Eletrodomés�cos/Alteração de Plano de Ação 2019: a presidente informou que foi
registrado na úl�ma ata do CONDEP a alteração do plano de ação para que o recurso de capital seja
des�nado integralmente para aquisição de livros, e que dessa forma, o departamento apenas par�cipará
do processo de compras da Ata de Preço 13/2019 no ano de 2020.O conselho aprovou a decisão. V –
Situação da acadêmica Ilda dos Santos Silva: a presidente informou que a acadêmica cursou no semestre
2015/2 a disciplina de Metodologia do Trabalho Cien�fico, no período sob responsabilidade do docente
Fabiano Pereira do Amaral. O mesmo comunicou que a acadêmica obteve nota 78 e 6 faltas. O conselho
homologa a informação do docente, encaminhando para a SERCA a decisão para incorporação no
histórico da acadêmica. VI – Requerimentos: Docente Paulo Vilela Cruz solicita afastamento no período
de 3 a 9 de novembro, trânsito Rolim de Moura – Porto Velho - Campinas, SP para par�cipar como
consultor da Oficina de Avaliação do Estado de Conservação de Ephemeroptera - 2º Ciclo; Docente Kachia
Hedeny Techio comunica afastamento nos dias 24 e 25 de outubro, trânsito Rolim de Moura – Porto
Velho, para par�cipar de reunião plenária no Conselho Superior Academico da UNIR. Todas as solicitações
são sem concessão de diárias e passagens. Os afastamentos foram aprovados pelo conselho. Eu, Elaine
Almeida Delarmelinda Honoré, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada e segue assinada por mim e
pelos/as demais conselheiros/as, 10 horas e 35 minutos.

Documento assinado eletronicamente por ELAINE ALMEIDA DELARMELINDA HONORE, Docente, em
24/10/2019, às 11:54, 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 CATIANE CINELLI, Chefe de Departamento, em
24/10/2019, às 11:54, 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
24/10/2019, às 14:24, 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 LUCIANA SOARES DA CRUZ, Docente, em 24/10/2019, às
16:46, 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 24/10/2019, às
16:59, 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 MICHEL WATANABE, Docente, em 24/10/2019, às 17:48,
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 24/10/2019,
às 19:16, 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
30/10/2019, às 10:14, 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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Documento assinado eletronicamente por RENATA DA SILVA NOBREGA, Vice-Chefe de
Departamento, em 04/11/2019, às 13:15, 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 0264987 e
o código CRC 7CA4C4DC.
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