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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
08 de agosto de 2019, às 08h30m horas na sala do Departamento de Educação do Campo, conforme
convocação de 06 de agosto de 2019. Registrou-se a presença dos/as docentes: Catiane Cinelli, Elaine
Almeida Delarmelinda Honoré, Fernando Bilhalva Vitória, Izaias Médice Fernandes, Maria Rosangela
Soares, Paulo Vilela Cruz, Luciana Soares da Cruz, Rosilene Komarcheski, Kachia Hedeny Téchio.
Registrou-se a presença do segmento discente de Ezequiel Ramos Ferreira e Esmeraldina Leite Coelho. As
justificativas de ausência estão no anexo da ata.  A presidenta leu a pauta como segue: 0- Informes; I –
Liberação de docentes para ministrar disciplinas em outros departamentos (Zootecnia, Medicina Veterinária,
Engenharia Florestal); II – Alteração Plano Anual de Capacitação Docente - DAEDC; III – Processo SEI no
999553805.000058/2019-37– Afastamento para pós-doutorado; IV – Contratação de professor substituto na
área de Ensino; VII – Processo SEI no 999553805.000045/2019 - – Progressão Funcional Docente Izaias
Médice Fernandes; VIII – Decisão sobre ajustes nos TCCs para repositório da biblioteca; IX – Solicitação de
reposição de aulas/provas - acadêmica Dayara Almeida de Oliveira; X – Deliberação sobre as disciplinas que
serão transformadas em atividades no SIGAA (TCC, Estágios, Atividades Complementares, Seminários
Temáticos); XI – Viagem para Rolim de Moura do Guaporé (Valda Wajuru - II feira de sementes indígenas
de Rondônia); XII – Processo seletivo discente; XIII - Requerimentos. A presidenta solicitou inclusão de
ponto de pauta: Comissão para calendário específico (aprovado por unanimidade) que passa a configurar
como ponto XIII. 0 – Informes: 1. A presidenta do conselho informou a Chegada e deu as boas vindas a
Profa. Rosilene Komarcheski; 2. A presidenta informou a Situação professor substituto, ainda não foi
contratado; 3. Formulários T.C. – usar o mesmo; 4. Entregar no departamento espelho do Plano de Ensino do
SIGAA até sexta-feira p/ o NDE; 5. Resolução 95 de 18/06/2019 modifica as horas aula das disciplina; 6. A
representante discente Esmeraldina Leite Coelho será a representante oficial da turma de Ciências Humanas;
7. A professora Luciana Soares da Cruz retornou da licença maternidade. I – Liberação de docentes para
ministrar disciplinas em outros departamentos (Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia
Florestal): Foram solicitados as seguintes professoras por outros departamentos, Elaine Honoré: disciplina
fundamentos de Ciências do Solo (Dep. Zootecnia-Presidente Médice); Kachia Téchio: disciplina Relações
étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e indígena (Dep. Med. Veterinária); Luciana Cruz: disciplina
Bioquímica (Dep. Eng. Florestal); Rosilene Komarcheski: Sociologia Rural (Dep. Eng. Florestal).
Aprovados por unanimidade. II – Alteração Plano Anual de Capacitação Docente – DAEDC: Pelo
processo SEI 999553805.000058/2019-37, a docente Andriele Ferreira Muri Leite requere reconsideração da
decisão do CONDEP (SEI 0182051) quanto a alteração do Plano de Capacitação Docente – DAEDC 2019,
Pedidos “a.” e “b.” do ponto III – do Pedido. Os conselheiros Izaias Médice Fernandes e Elaine Almeida
Delarmelinda Honoré solicitaram a retirada de seus nomes da lista de intenção para pós-doutoramento no ano
letivo de 2019. Votação: Contrário: 0, Abstenções: 9, A favor: 2. Alteração do plano aprovada. III –
Processo SEI 999553805.000058/2019-37 – Afastamento para pós-doutorado: Decisão do ponto “c.
Aprovar meu afastamento no período citado.”, pedido da professora Andriele F. Muri Leite. A chefa de
departamento informou que a licença maternidade, conforme lei 8.112, configura efetivo exercício. Votação
do pedido: Contrário: 0, Abstenções: 7, Aprovados: 4. Pedido aprovado. Docente Kachia Hedeny Téchio
solicitou ausência uma vez que estava em aula no PGECN. Aprovado por unanimidade. IV – Contratação
de professor substituto na área de Ensino. Solicitou-se contratação de professor substituto nas áreas de
Ensino, 40 horas semanais por um ano, nível mestrado. Perfil da vaga em anexo. Votação do pedido:
Aprovado por unanimidade. VII – Processo SEI no 999553805.000045/2019 Izaias Médice Fernandes. O
parecer foi favorável, cumprindo os requisitos para obter a progressão. Aprovado por unanimidade. VIII –
Decisão sobre ajustes nos TCCs para repositório da biblioteca. Decisão 1: Revisão final do texto é de
responsabilidade do Orientador, não cabendo ao professor da disciplina. Decisão 2: O tempo para realizar os
ajustes conforme normas constantes no site do departamento, e enviar para o e-mail do departamento o texto
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em PDF até o dia 06/09/2019. Votação: Aprovado por unanimidade. IX – Solicitação de reposição de
aulas/provas- acadêmica Dayara Almeida de Oliveira. Proposta: A solicitação da discente foi deferida.
Devendo a discente combinar com os docentes conforme solicita a legislação. Votação: Contrário: 0,
Abstenções: 3, A favor: 8. A docente Maria Rosangela Soares sugere que a partir de 2020 não haja mais
aulas aos sábados. Solicitando inclusão de ponto de pauta na próxima reunião. X – Deliberação sobre as
disciplinas que serão transformadas em atividades no SIGAA (TCC, Estágios, Atividades
Complementares, Seminários Temáticos). Transformadas completamente em atividades no SIGAA:
Atividades Complementares e Seminários Temáticos. A decisão sobre os estágios e TCC serão enviados ao
NDE para consulta. Votação:  Contrário: 0, Abstenções: 1, Aprovados: 10. XI – Viagem para Rolim de
Moura do Guaporé (Valda Wajuru - II feira de sementes indígenas de Rondônia).  O departamento
recebeu convite da cacique para participar da Feira que se realizará nos dias 10 a 12 de setembro de 2019.
Aqueles que desejarem participar devem se manifestar, sendo a manifestação apreciada pelo departamento.
Ficando aberto algum docente interessado para representar o departamento. XII – Processo seletivo
discente. Foram homologadas 153 inscrições. Considerando que a prova será realizada em três unidades, a
comissão solicita voluntários para aplicar a prova em outras cidades (Ariquemes, Ji-Paraná, além de Rolim
de Moura). A docente Maria Rosangela Soares foi voluntária para aplicar a prova em Ji-Paraná. XIII -
Requerimentos. O servidor Izaias Médice Fernandes, requereu afastamento para Cuiabá com finalidade
científica (02/09 - 12/09). Votação: Aprovado por unanimidade. O servidor Michel Watanabe requereu
afastamento para as datas de 01 a 03 de setembro para participar do Fórum para Coordenadores de Pós-
Graduação da ENANPEGE na USP, em São Paulo. O conselho aprovou o afastamento.

IX - Comissão para calendário específico de 2020. A comissão para elaboração de calendário específico
do Departamento Acadêmico de Educação do Campo para 2020 será composta por Maria Rosangela Soares
e Paulo Vilela Cruz, a professora Renata Nobrega será consultada. A reunião foi encerrada às doze horas e
sete minutos. Eu, Paulo Vilela Cruz lavrei a presente ata que segue assinada pelos conselheiros presentes.
Rolim de Moura, 08 de agosto de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO VILELA CRUZ, Docente, em 08/08/2019, às 20:41,
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 CATIANE CINELLI, Chefe de Departamento, em
08/08/2019, às 20:42, 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 ELAINE ALMEIDA DELARMELINDA HONORE, Docente, em
08/08/2019, às 20:49, 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 Ezequiel Ramos Ferreira, Usuário Externo, em
09/08/2019, às 10:20, 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 IZAIAS MEDICE FERNANDES, Docente, em 09/08/2019, às
12:10, 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 MARIA ROSANGELA SOARES, Docente, em 12/08/2019,
às 09:49, 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 KACHIA HEDENY TECHIO, Docente, em 12/08/2019, às
10:12, 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 ESMERALDINA LEITE COELHO, Usuário Externo, em
12/08/2019, às 16:33, 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 LUCIANA SOARES DA CRUZ, Docente, em 12/08/2019, às
16:48, 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 FERNANDO BILHALVA VITORIA, Docente, em 12/08/2019,
às 20:43, 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 0200752 e
o código CRC FD373866.

Referência: Processo nº 999553805.000030/2019-08 SEI nº 0200752
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