
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 Acadêmico de Educação do Campo
realizada no dia 20 de agosto de 2019, às 08h30m horas na sala do Departamento de Educação do
Campo, Campus de Rolim de Moura, conforme convocação de 17 de agosto de 2019. Registrou-se a
presença dos/as docentes: Ca ane Cinelli, Daiane Mar ns Rocha, Elaine Almeida Delarmelinda
Honoré, Eliane Teodoro Gomes, Fernando Bilhalva Vitória, Izaias Médice Fernandes, Maria Rosangela
Soares, Paulo Vilela Cruz, Luciana Soares da Cruz, Rosilene Komarcheski, Kachia Hedeny Téchio e
Renata Silva Nóbrega. Registrou-se a presença do representante discente Ezequiel Ramos Ferreira. As
jus fica vas de ausência estão no anexo da ata.  A presidenta leu a pauta como segue: I – Liberação
de docentes para ministrar disciplinas em outros departamentos (História); II – Processo SEI nº
9995514211.000003/2019-97 – Reconhecimento do curso de Licenciatura em Educação do Campo; III
–– Processo SEI 999553805.000036/2019-77 – Progressão Funcional do servidor docente Fabiano
Pereira do Amaral; IV – Comissão de Avaliação de A vidades Complementares do curso de
Licenciatura em Educação do Campo; V – Requerimentos. Informes: a) A presidenta deu as boas
vindas a professora subs tuta Eliane Teodoro Gomes; b)a presidenta informou que o recebimento de
convite da Secretaria Municipal de Educação, para par cipação no Seminário de Educação do Campo
no dia vinte e três de agosto no município de Alvorada do Oeste, tendo o docente Fernando Bilhalva
Vitória manifestada interesse em par cipar do evento; c) A presidenta informou que sobre o
cancelamento da Ata da úl ma reunião do CONDEP (oito de agosto de dois mil e dezenove) no
Sistema de Informação Eletrônica, foi realizada a reposição da mesma, em uma versão em pdf. E
também informou que está sendo tomadas medidas administra vas cabíveis quanto ao ato de
cancelamento; d) O docente Fernando Bilhalva Vitória informou que a comissão de seleção do
processo sele vo se reuniu, tendo sido convidados docentes do Departamento de Educação do
Campo, e de Pedagogia para elaborar as questões do caderno de provas, e que uma técnica
especialista da ins tuição, da área de letras, fará a revisão grama cal e ortográfica; e) A presidenta
informou que será convocada nova reunião extraordinária para escolha de um novo membro do NDE
em face do pedido de saída da docente Daiane Mar ns Rocha; f) Informou que o NDE realizou
mudança na programação dos seminários temá cos, com subs tuição da apresentação dos trabalhos
do tempo comunidade pela apresentação dos projetos de pesquisa no sé mo período. Sem solicitação
de inclusão de pautas, segue as apreciações. Pautas: I. Liberação de docentes para ministrar
disciplinas em outros departamentos (História) - O departamento de História solicitou a liberação
da docente Eliane Teodoro Gomes, entretanto não foi realizada a oficialização do pedido, e o conselho
aguardará o pedido para apreciar o conteúdo. A presidenta do conselho solicitou a inversão de pontos,
para a seguinte ordem: III, IV e II, com aprovação pelo conselho. III. Processo SEI
999553805.000036/2019-77 – Progressão Funcional do servidor docente Fabiano Pereira do
Amaral - O docente Paulo Vilela Cruz foi o relator do processo de progressão funcional
(999553805.000036/2019-77) do docente Fabiano Pereira do Amaral, e informou que o mesmo a ngiu
a pontuação necessária a progressão, sendo de decisão favorável à progressão. A decisão foi
aprovada por unanimidade. IV. Comissão de Avaliação de A vidades Complementares do curso de
Licenciatura em Educação do Campo - A presidenta informou que a portaria da comissão atual de
a vidades complementares expira no final de agosto, e solicitou a manifestação de interesse para
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par cipar da nova comissão. Os docentes Luciana Soares da Cruz, Rosilene Komarcheski e Izaias
Médice Fernandes manifestaram interesse em compor a nova comissão de a vidades
complementares, tendo sido aprovado por unanimidade. Registra-se a saída da professora Kachia
Hedeny Techio às nove horas e onze minutos para participação em banca de qualificação de mestrado.
II. Processo SEI nº 9995514211.000003/2019-97 – Reconhecimento do curso de Licenciatura em
Educação do Campo - A presidenta informou sobre a visita in loco para avaliação do curso pelo
INEP/MEC no período de vinte e dois a vinte e cinco de setembro, tendo sido convidado do técnico
Dério Garcia Bresciani para socializar informações sobre os procedimentos da avaliação. O mesmo
informou que o curso de Educação do Campo teve sua autorização pelo MEC sem visita in loco.
Também informou que a comissão irá verificar a documentação departamental, a infraestrutura,
a vidades realizadas pelo NDE, conversa com os discentes, equipe gestora e comissão própria de
avaliação da ins tuição. Também informou que está à disposição para auxiliar na organização das
documentações para a avaliação, tendo sido agendada uma reunião com o mesmo para o dia vinte e
seis de agosto às quatorze horas na sala do departamento. Ainda sobre a avaliação de
reconhecimento do curso, o docente Paulo Vilela Cruz solicitou auxílio para organizar a documentação
dos docentes, como segue abaixo as a vidades a serem realizadas e respec vos docentes
responsáveis: Diários de classes (Rosilene Komarcheski e Maria Rosangela Soares), Planos de Ensino
(Eliane Teodoro Gomes), Planos e relatórios anuais (Rosilene Komarcheski e Maria Rosangela Soares)
e oastas dos docentes (Izaias Medice Fernandes). Para os demais itens a serem avaliados ficam
responsáveis os seguintes docentes: Estrutura sica (Daiane Mar ns Rocha e Luciana Soares Cruz);
documentação da UNIR (Fernando Bilhalva Vitória, solicitar um TAE e contactar a CPav); apresentação
da comissão para os representantes da ins tuição, pesquisador ins tucional, ao Chefe de
Departamento e visita às instalações (Ca ane Cinelli, Daiane Mar ns Rocha e Luciana Soares Cruz);
documentação do chefe de departamento, apresentação do curso durante a reunião com a chefa de
departamento (Ca ane Cinelli e Elaine A. Delarmelinda Honoré); Núcleo Docente etruturante (Paulo
Vilela Cruz e Elaine A. Delarmelinda Honoré; funcionários e pessoal de apoio (Kachia Hedeny Techio);
Acadêmicos (Renata da Silva Nóbrega e Michel Watanabe). O conselho decidiu que as comissões
deverão finalizar os trabalhos até nove de setembro. V – Requerimentos de Afastamento. a) Izaias
Médici Fernandes solicitou três afastamentos (999553805.000071/2019-96 ): primeiro afastamento no
período de 5 a 12 de setembro com deslocamento de Rolim de Moura a Cuiabá com vistas a realizar
a vidades de conclusão de dois ar gos cien ficos, com despesa de viagem a ser custeada pelo
pesquisador Hugmar Pains da Silva; segundo afastamento de 12 a 15 de setembro para viagem de
Cuiabá a Manaus, para par cipar da banca julgadora da defesa pública de doutorado de Alany
Pedrosa Gonçalves no Ins tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia; terceiro afastamento nos dias 27
e 28 de setembro com deslocamento de Rolim de Moura a Porto velho para processamento de Otólitos
no Laboratório de Ic ologia e Pesca no Campus de Porto Velho, sendo a a vidade já prevista no
projeto de dissertação de sua orientada Regiane Mônica dos Reis do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Ambientais. Os três afastamentos foram aprovados por unanimidade. b) A presidenta
informou a invalidação do ato registrado da Ata de treze de agosto de dois mil e dezenove, referente
ao requerimento de afastamento do professor Michel Watanabe (período de 1 a 3 de setembro), uma
vez que o requerimento foi lido, mas não apreciado. Michel Watanabe solicitou requerimento de
afastamento (999553805.000065/2019-39 ) no período de 1 a 3 de setembro com deslocamento de
Porto Velho a São Paulo, capital para par cipar do Fórum para Coordenadores de Pós-Graduação da
ENANPEGE, Departamento De Geografia - FFLCH-USP. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
c) Paulo Vilela Cruz solicitou afastamento (999553805.000052/2019-60 ) no período de 22 de agosto a
3 de setembro com descolamento de Rolim de Moura a Manaus, a fim de realizar a vidades no
Laboratório de Citoxanomia de Insetos Aquá cos do Ins tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia,
chefiado pela Dra. Neusa Hamada, com vistas a realizar três a vidades:  finalizar a redação de três
ar gos cien ficos em conjunto com a responsável pelo laboratório, finalizar a deposição de material

po na Coleção de Invertebrados do INPA e u lização de equipamentos estereoscópicos para análise
de espécies, equipamentos ausentes na UNIR. d) Eliane Teodoro Gomes solicitou afastamento no

Ata de Reunião DAEDC-RM 0210802         SEI 999553805.000030/2019-08 / pg. 2



período de 22 a 24 de agosto com deslocamento de São Miguel do Guaporé a Porto Velho para
par cipação no Seminário Internacional: as fronteiras agroculturais na Amazônia, histórias
contestadas, culturas emergentes, territorialidades nacionais. O requerimento foi aprovado com
unanimidade. e) Daiane Mar ns Rocha solicitou afastamento (999553805.000067/2019-28 ), tendo a
presidenta ressaltado que o requerimento não foi apreciado na reunião anterior devido à ausência de
jus fica va sobre a reposição de aulas da docente no período. A presidenta ressaltou que a data de
afastamento condiz com o período de avaliação do curso.  Período de afastamento solicitado pela
docente Daiane Mar ns Rocha foi de 22 a 30 de setembro, com deslocamento de Rolim de Moura a
Belém (PA) para par cipação no III Encontro da Cátedra Paulo Freire da Amazônia, IV Fórum de
Leituras de Paulo Freire na Região Norte e XV Jornada Paulo Freire a ser realizado período de 25 a 27
de setembro de 2019, a docente foi convidada para par cipar na mesa redonda,“Educação popular
freireana em diferentes contextos” .  Em votação, com 1 voto contrário, 7 abstenções e 4 votos
favoráveis, o requerimento foi aprovado. f) O docente Fernando Bilhalva Vitória solicitou afastamento
(999553805.000070/2019-41 ) com deslocamento de Rolim de Moura a Belém (PA) para par cipação
no III Encontro da Cátedra Paulo Freire da Amazônia, IV Fórum de Leituras de Paulo Freire na Região
Norte e XV Jornada Paulo Freire a ser realizado período de 25 a 27 de setembro de 2019, o docente foi
convidado para par cipar na mesa redonda  par cipação na mesa redonda “Educação do campo, das
águas e da floresta: pesquisas e práticas”.  Registra-se a saída da docente Luciana Soares Cruz às onze
horas e cinquenta e oito minutos. A presidenta informou que o período de afastamento do docente
Fernando Bilhalva Vitória se sobrepõe a data da visita in loco de reconhecimento do curso. A docente
Maria Rosangela comunicou que para a troca de aula com o intuito de viabilizar os afastamentos, é
necessário comunicar ao departamento a troca antecipada conforme já registrado em ata anterior. Em
votação com 1 voto contrário, 6 abstenções e 4 favoráveis o requerimento foi aprovado. Eu, Elaine
Almeida Delarmelinda Honoré lavrei, datei e assinei a presente ata, que foi lida, aprovada e segue
com a respectiva assinatura eletrônica dos presentes, vinte de agosto de 2019, doze horas. 

 

Documento assinado eletronicamente por ELAINE ALMEIDA DELARMELINDA HONORE,
Docente, em 20/08/2019, às 15:49, 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
20/08/2019, às 15:49, 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 20/08/2019, às
16:17, 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 Ezequiel Ramos Ferreira, Usuário Externo, em
20/08/2019, às 16:24, 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 ELIANE TEODORO GOMES, Usuário Externo, em
20/08/2019, às 16:41, 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 IZAIAS MEDICE FERNANDES, Docente, em
20/08/2019, às 16:50, 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 KACHIA HEDENY TECHIO, Docente, em 20/08/2019,
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às 17:13, 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 RENATA DA SILVA NOBREGA, Vice-Chefe de
Departamento, em 20/08/2019, às 18:45, 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
20/08/2019, às 21:20, 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
20/08/2019, às 21:53, 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 21/08/2019,
às 00:18, 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 ROSILENE KOMARCHESKI, Usuário Externo, em
21/08/2019, às 11:31, 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 LUCIANA SOARES DA CRUZ, Docente, em
21/08/2019, às 15:45, 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
0210802 e o código CRC 13E83A09.

Referência: Proces s o nº 999553805.000030/2019-08 SEI nº 0210802
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