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Ata da sessão extraordinária do Conselho do Departamento Acadêmico de Educação do
Campo realizada na data 13 de junho de 2019, às 8:30 hs, na sala administrativa do curso
conforme convocação de 11 de junho de 2019.

Registrou-se a presença dos docentes: Daiane Martins Rocha , Elaine Almeida Delarmelinda
Honoré, Fernando Bilhalva Vitória, Izaias Médice Fernandes, Maria Rosangela Soares, Paulo
Vilela Cruz, Renata da Silva Nóbrega. Registrou-se a presença dos discentes: Nubia Lopes da
Silva, Diego Santos Silva.  Registrou-se as ausências justificadas dos conselheiros (como lista
em anexo) de: Andriele Ferreira Muri Leite, Catiane Cinelli, Fabiano Pereira do Amaral, Kachia
Hedeny Téchio, Luciana Soares da Cruz, Michel Watanabe, Santiago Silva de Andrade.
Registrou-se a ausência justificada do conselheiro discente Jhose Luciano da Silva, que indicou
em tempo hábil o discente Diego Santos Silva. A vice-chefe do departamento apresentou a
pauta como segue: I – Informes; II –Calendário 2019/2; III –Seminários Temáticos; IV –Situação
acadêmica da discente Ilda dos Santos Silva; V –Avaliação da disciplina de Educação Especial;
VI - Oferta de disciplina especial no 2°/2019; VII – Requerimentos. Após a leitura passou-se a
discussão dos pontos, como segue: I - Informes: a docente Renata informou que no dia 12 de
junho de 2019 o departamento recebeu a versão traduzida em LIBRAS do edital do vestibular, e
que no momento está sendo readequado o cronograma do documento.  II –Calendário 2019/2: a
docente Maria Rosangela elaborou a proposta de calendário de acordo com as orientações da
chefia, sendo proposto a redução do número de etapas, para 3 apenas, principalmente devido à
redução do auxílio estudantil. Após a consulta e consenso entre os conselheiros, ficou
estabelecido que o calendário terá 3 etapas de tempo universidade e, apenas as turmas do 1o e
4o período terão aulas aos sábados. A docente Renata sugeriu como encaminhamento: a
alteração do calendário de acordo com o que foi estabelecido nessa reunião, e após, a consulta
aos discentes sobre a viabilidade de execução do calendário. III –Seminários Temáticos: a
docente Renata solicitou a homologação da integralização das 100 horas dos discentes de
acordo com a lista em anexo. A mesma registra a necessidade de iniciar o planejamento dos
Seminários Temáticos pelo Núcleo Docente Estruturante. A docente Elaine se responsabilizou
em realizar a contabilização da carga horária das turmas para realizar o planejamento dos
seminários temáticos do semestre 2019/2. IV –Situação acadêmica da discente Ilda dos Santos
Silva: a docente Renata informou que a discente apresentou seu histórico curricular, em que as
disciplinas seguintes constam como não cursadas: Metodologia do Trabalho Científico,
Agrotóxicos e Meio Ambiente, História das Relações Humanas com a Terra e a Questão
Agrária, Introdução à Filosofia.  Informou que em contato com os docentes que ministraram as
disciplinas, até o momento recebeu o retorno dos seguintes: Santiago Silva Andrade, ministrou a
disciplina de "História das Relações Humanas com a Terra e a Questão Agrária", tendo obtido
nota 85 e professora Márcia Maria de Oliveira a disciplina Introdução à Filosofia, tendo obtido
nota 91, sendo assim o conselho homologou as notas enviadas.  V –Avaliação da disciplina de
Educação Especial: os conselheiros registraram que não é competência  do CONDEP analisar
o conteúdo avaliativo que está contemplado no plano de curso. A docente Renata reforça que o
NDE solicite ao departamento de forma antecipada, os planos de curso para  avaliação dos
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planos de cursos quanto aos aspectos pedagógicos, licenças e pareceres de comitê de ética
quando houver pesquisas que envolvam seres humanos e animais.  VI - Oferta de disciplina
especial no 2°/2019: o departamento recebeu os requerimentos protocolados dos discentes do
8o período que trancaram ou não cursaram a disciplina de TCC no semestre vigente. A docente
Renata registrou a manifestação favorável da docente Catiane Cinelli em ministrar a disciplina,
e o conselho homologou a decisão. VII – Requerimentos: de Catiane Cinelli, de 9 a 12 para
participar em Goiânia da Reunião de Coordenadores das Licenciaturas em Educação do
Campo, e 12 a 16 de junho para participar de evento na Universidade Federal da Fronteira Sul e
retorno no dia 17 de junho; de Izaias Medice Fernandes para coleta de dados de projeto de
pesquisa, sendo de 1o  de junho para Alta Floresta, coleta de peixes, e 15 a 17 de junho para
Alto Alegre dos Parecis e Alta Floresta, coleta de dados limnológicos. O conselho homologou os
requerimentos. Eu, Elaine Almeida Delarmelinda Honoré, lavrei, datei, e assinei a presente ata
que foi lida, aprovada e segue com a respectiva lista de presença anexa, 13 de junho de 2019,
11 horas e 10 minutos.

Documento assinado eletronicamente por RENATA DA SILVA NOBREGA, Vice-Chefe de
Departamento, em 13/06/2019, às 14:52, 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 13/06/2019, às 15:24, 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 MARIA ROSANGELA SOARES, Gestor(a) de Contrato,
em 13/06/2019, às 16:45, 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 PAULO VILELA CRUZ, Docente, em 13/06/2019, às
17:25, 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
14/06/2019, às 18:13, 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 DAIANE MARTINS ROCHA, Docente, em 03/07/2019,
às 17:01, 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
0157252 e o código CRC 6977817D.
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