
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ROLIM DE MOURA

ATA DE REUNIÃO

Ata da Sessão Ordinária do Conselho do Departamento Acadêmico de Educação do Campo
realizada no dia 09 de julho de 2019, às 08h30m horas na sala do Departamento de Educação
do Campo, conforme convocação de 05 de julho de 2019. Registrou-se a presença dos/as
docentes: Catiane Cinelli, Daiane Martins Rocha, Elaine Almeida Delarmelinda Honoré,
Fernando Bilhalva Vitória, Izaias Médice Fernandes, Kachia Hedeny Téchio, Maria Rosangela
Soares, Michel Watanabe, Renata da Silva Nóbrega. Registrou-se a presença do segmento
discente de Adriana da Silva Cruz e Nubia Lopes da Silva. As justificativas de ausência estão
no anexo da ata.  A presidente leu a pauta como segue: I – Informes; II - Processo SEI no.
999119575.000155/2019-64 - Certificação de atividades Leandro Eneias da Silva; III - Processo
SEI no. 9995514211.000012/2019-88: Atualização de referências bibliográficas; IV - Eleição de
novo membro do NDE; V - Docentes para ministrar disciplinas no Departamento Acadêmico de
Educação; VI - Aprovação do Calendário/Horário do semestre 2019/2; VII - Alteração do plano
anual de capacitação docente; VIII - Aprovação do Afastamento docente, conforme solicitado; IX
- Homologação de atividades complementares; X – Requerimentos. Aprovada a pauta a reunião
prosseguiu conforme o registro. I – Informes: 1. A docente Catiane informou sobre os
encaminhamentos da Reunião dos Coordenadores e Coordenadoras dos Cursos de Educação
do Campo, e enfatizou algumas discussões realizadas no evento, destacando as seguintes: 
titulação dos egressos, sobre a questão de habilitação ou ênfase, pois algumas licenciaturas
não tem especificidade quanto a área de atuação, orientação única sobre as titulações, sendo
que será elaborado um documento via SEI para socialização dos temas e encaminhamentos
realizados; 2. A discente Nubia informou que deixará o cargo de representante discente, tendo
sido eleito como novo representante, o discente Ezequiel Ramos Ferreira; 3. A docente Renata
informou que será realizada no município de Jaru, nos dias 27 e 28 de julho a VI Festa
Camponesa; 4. A docente Catiane ressaltou que durante a semana de Seminários do Curso de
Educação do Campo, ocorreram trinta e sete defesas de trabalhos de conclusão de curso, sendo
quatorze da habilitação em Ciências da Natureza e vinte e três em Ciências Humanas. II -
Processo SEI no. 999119575.000155/2019-64 - Certificação de atividades Leandro Eneias
da Silva: O discente Leandro, que cursa o sexto período,  solicita a validação de sua
participação nos seminários temáticos do terceiro período, visto que neste período estava
cursando disciplinas junto a essa turma. Com uma abstenção e demais votos favoráveis o
conselho aprova a solicitação. O conselho também decidiu que todos casos semelhantes sejam
validados. III – Processo SEI no. 9995514211.000012/2019-88: Atualização de referências
bibliográficas: A docente Daiane informou que o processo em questão solicita a readequação
das bibliografias dos cursos da UNIR, sendo necessário fazer as correções das bibliografias do
projeto político pedagógico vigente e também daquele em elaboração. A docente Renata
informou que no processo consta que as bibliografias das ementas devem conter três básicas e
cinco complementares, além de outras especificidades, como o levantamento do número de
exemplares por quantitativo de discentes. O conselho decidiu que os professores realizarão a
adequação das bibliografias, e que seja solicitado um técnico administrativo para realizar o
levantamento qualitativo e quantitativo de disciplinas por docentes. O departamento irá solicitar
um técnico administrativo até o dia 12 de julho, para realizar o trabalho. IV - Eleição de novo
membro do NDE: o docente Fernando informou que solicita a saída do núcleo devido à
sobrecarga de trabalho. A docente Catiane Cinelli candidatou-se ao cargo de novo membro,
tendo sido computados nove votos favoráveis e duas abstenções. V – Docentes para ministrar
disciplinas no Departamento Acadêmico de Educação: a presidente comunicou que além do
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Departamento de Educação, outros departamentos também fizeram solicitações de liberação de
docentes, como segue: Departamento de Educação, disciplinas de Matemática e Antropologia,
para as docentes Maria Rosangela e Kachia, respectivamente; Departamento de Agronomia,
disciplina de bioquímica para a docente Luciana Soares da Cruz; Departamento de Engenharia
Florestal para Bioquímica e Sociologia Rural; Departamento de História, disciplina de
Antropologia para docente Kachia. O conselho aprovou a liberação das docentes Maria
Rosangela e Kachia, para ministrar aulas no departamento de Educação e História. O conselho
registra que a docente Luciana se encontra em licença maternidade, impossibilitando a consulta
da mesma, e que o departamento não dispõe de docente para a disciplina de Sociologia Rural,
pois a candidata aprovada em concurso ainda não tomou posse. VI - Aprovação do
Calendário/Horário do semestre 2019/2: as docentes Catiane e Maria Rosangela relataram
que foi feita a consulta sobre a proposta de calendário aos discentes, e que os mesmos fizeram
uma contraproposta, e que foi realizada alteração no calendário, contemplando as sugestões
dos mesmos, sendo: o VII período terá aulas nos dois turnos do sábado; o IV período terá quatro
etapas de tempo universidade, com aulas aos sábados; o I período permanece com três etapas.
O conselho aprova o retorno de aulas aos sábados à tarde; a docente Maria Rosangela sugere
que os professores que não ministrarem aulas aos sábados fiquem responsáveis pelos
Seminários Temáticos. A proposta foi aprovada com nove votos, e uma abstenção; a docente
Catiane responsável pela disciplina especial de TCC solicita que as aulas sejam realizadas
após a finalização da primeira e segunda etapa do VII período, e no dia anterior ao início da
última etapa. VII – Decisão sobre entrega dos trabalhos de conclusão de curso para
repositório da biblioteca: a presidente relatou que o período de solicitação de colação de grau
será de 29 de julho a 5 de agosto, e que dessa forma é necessário adiantar a entrega dos
trabalhos, sugerindo para o dia 29 de julho. O conselho aprovou a data, e solicita que seja
encaminhado um memorando à Secretaria Acadêmica para que a solicitação de colação de
grau esteja condicionada a comprovação da entrega dos TCCs na biblioteca setorial. O
conselho também solicitou que a entrega das versões finais seja feita pelos orientadores, via e-
mail, aos professores responsáveis; a docente Kachia ressalta que as futuras pesquisas sejam
encaminhadas para aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa. A docente Renata sugere que
o departamento providencie um evento com membros do Comitê de Ética em Pesquisa para
discussões relacionadas ao tema.  VIII - Alteração do plano anual de capacitação docente,
intenção de saída para pós-doutorado de Dezembro de 2019 à Novembro de 2020 pela
docente Andriele: após alguns apontamentos do conselho, a presidente sugeriu que o ponto
fosse apreciado em agosto, tendo sido colocado em votação, com quatro votos favoráveis, duas
abstenções, e cinco votos desfavoráveis. Assim seguiu-se a votação para alteração do plano
anual, sendo: dois votos favoráveis; quatro abstenções, e cinco votos desfavoráveis. IX –
Aprovação do Afastamento docente, conforme solicitado: o ponto foi retirado, visto a não
aprovação da alteração do plano anual de capacitação docente. X – Homologação de
atividades complementares: os discentes que cumpriram as 200 horas complementares foram:
Adeilton da Rocha Veloso, Aline Cristine dos Santos, Evaldo Albani Procópio, Jhose Luciano da
Silva e Judith Soares da Silva; e conselho homologou a decisão. A lista será publicada no site
do curso, bem como a lista daqueles que ainda não cumpriram a carga horária total. XI –
Requerimentos: pedidos de afastamento: Paulo Vilela Cruz solicitou afastamento no período
de 23 a 31 de julho para atividades de pesquisa no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia;
Michel Watanabe solicitou afastamento para Guarapuava-PR para participar do seminário de
grupo de pesquisa “Gestão e Distúrbios Ambientais na Amazônia Sul-Ocidental” na
UNICENTRO (período de 5 a 9/08), e após para participar do Seminário de Avaliação a Meio
Termo de Pós-Graduação dos coordenadores de Pós-Graduação (área de Geografia), em
Brasília (período de 12 e 13/08); Kachia para participar do Seminário de Avaliação a Meio
Termo de Pós-Graduação (área de ensino) dos coordenadores de Pós-Graduação em Brasília
(período de 25 a 29/08). O conselho aprovou todos os requerimentos. Eu, Elaine Almeida
Delarmelinda Honoré lavrei a presente que segue assinada pelos conselheiros presentes.
Rolim de Moura, 09 de julho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ELAINE ALMEIDA DELARMELINDA HONORE,
Docente, em 09/07/2019, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
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6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MICHEL WATANABE, Docente, em 09/07/2019, às
17:29, 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
09/07/2019, às 17:30, 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 IZAIAS MEDICE FERNANDES, Docente, em
09/07/2019, às 21:41, 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 KACHIA HEDENY TECHIO, Docente, em 10/07/2019,
às 22:41, 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 RENATA DA SILVA NOBREGA, Vice-Chefe de
Departamento, em 11/07/2019, às 12:50, 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 DAIANE MARTINS ROCHA, Docente, em 12/07/2019,
às 01:01, 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
12/07/2019, às 01:03, 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
12/07/2019, às 10:22, 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 Adriana da Silva Cruz, Usuário Externo, em
12/07/2019, às 10:28, 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 Núbia Lopes da Silva, Usuário Externo, em
12/07/2019, às 15:30, 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
0176149 e o código CRC 1710FD32.

Referência: Proces s o nº 999553805.000030/2019-08 SEI nº 0176149
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