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Departamento de Educação Intercultural- DEINTERUNIR
Ata de reunião ordinária do Conselho do Departamento de Educação
Intercultural, realizada no dia 21 de fevereiro de 2017, às 14 horas, na
sala do Departamento de Educação Intercultural

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se, na sala do
Departamento de Educação Intercultural - DEINTER, às 14hOOmin, em reunião ordinária, os
seguintes membros do Conselho de Departamento: Presidente do conselho, QUESLER
FAGUNDES CAMARGOS, os docentes, CARLOS ALEXANDRE BARROS TRUBILIANO,
REGINALDO DE OLIVEIRA NUNES, CRISTOVÃO TEIXEIRA ABRANTES, LUCIANA
CASTRO DE PAULA, VANÚBIA SAMPAIO DOS SANTOS LOPES, JOÃO CARLOS
GOMES, MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE, KÉCIO GONÇALVES LEITE, GENIV ALDO
FRÓIS SCARAMUZZA, CARMA MARIA MARTINI, e os representantes discentes e
representantes da comunidade ARTHEMIZA EVANGELISTA SANSÃO, URAAN ANDERSON
SURUI, GILBERTO TUPARI. Fizeram-se presente, também os acadêmicos CÉLIO NAKYT
ARARA, JULIANO CINTA-LARGA, HGAIBITEN SURUI e as lideranças indígenas DÉLSON
GAVIÃO e HÉLITON GAVIÃO. O presidente do Conselho de Departamento iniciou a reunião
com a solicitação de inclusão dos seguintes pontos de pauta: posicionamento do CONDEP a
respeito da "Casa dos Estudantes Indígenas" (Solicitante: Representantes Discentes e da
Comunidade); Posicionamento do CONDEP a despeito do critério de "auto-declaração" para
ingresso nos processos seletivos da UNIR (Solicitante: Docentes GENIV ALDO SCARAMUZZA
e LUCIANA CASTRO e representante da comunidade URAAN SURUÍ). Colocado em Votação,
a inclusão dos pontos de pauta foram aceitos por unanimidade. Seguindo a convocação deu-se
procedimento aos pontos: (1) Informes: a) apresentação da avaliação discente 2016.2; b)
alteração do início da segunda etapa; c) resultado da reunião com a direção de campus sobre a
distribuição de equipamento; d) adoção de desempenho acadêmico como critério para seleção de
monitores para laboratório de Informática. (2) Afastamentos e convalidações: não foram
apresentados solicitações. (3) Solicitação de disciplina especial para 2017.1 (Processo
046/SERCA): ficou decidido por unanimidade que o professor QUESLER CAMARGOS ofertará
a disciplina: Arte Educação Intercultural 2, no semestre 2017.1. (4) Processo n.
23118.001948/2015-55: Alteração do cronograma de execução do Projeto de Extensão
"Meliponicultura: criação de abelhas sem ferrão e seus produtos" (Interessado: Reginaldo
de Oliveira Nunes). Foi aprovado por unanimidade a alteração do cronograma do projeto,
ficando definido como novo cronograma o período de 27 de fevereiro de 2017 a 23 de novembro
de 2018 para a execução do projeto. (5) Prorrogação de prazo de Projeto de Extensão:
"Educação socioambiental voltada para gestão das terras indígenas de Rondônia
(PROEXT)" /processo 23118000647/2013-42 (Interessada: Maria Lucia Cereda Gomide) Foi
aprovado por unanimidade a prorrogação do projeto, com datas previstas de início: 20 de
fevereiro de 2017 e término: 23 de novembro de 2018; (6) Afastamento para qualificação
profis~ional (Requerente: Cristóvão Teixeira Abrantes): Foi lido o parecer da conselheira \
VANUBIA LOPES, que emiti u parecer favorável para o afastamento do docente Cristóvão
Teixeira Abrantes para cursar Doutorado em lingüística na Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), pelo período de junho de 2017 a junho de 2021. Após análise do CONDEP, foii
aprovado, com a abstenção do interessado, a solicitação de afastamento; (7) Solicitação de
remoção por troca de código de vaga (Requerente: João Carlos Gomes). O solicitante pediu
regime de urgência para apreciação da pauta. Em votação foi aprovado à urgência da solicitação.
O presidente do CONDEP leu o memorando n" 09/2017 assinado pela chefa de Departamento de
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Libras que disponibiliza código de vaga envolvendo a remoção do docente João Carlos Gomes.
Após análise do CONDEP foi aprovado, com a abstenção do interessado, à remoção condicionada
envolvendo o docente João Carlos Gomes (Deinter) e o código de vaga disponível no
departamento de Libras; (8) Plano Anual de Trabalho dos docentes. Após análise do CONDEP
foi aprovado por unanimidade os planos de trabalho dos docentes Carlos Alexandre Barros
Trubiliano e Fábio Pereira Couto (9) Plano de Aula das disciplinas do primeiro semestre de
2017: Após análise do CONDEP, a demanda da análise dos planos de aula foi encaminhada para
oNDE. (10) posicionamento do CONDEP a respeito da "Casa dos Estudantes Indígenas"
(Solicitante: Representantes Discentes e da Comunidade) Após debate ficou defino os
seguintes encaminhamentos: 1) o Deinter publicará Manifesto expondo a importância da Moradia
Estudantil Indígena; 2) o chefe de departamento solicitara cópia do processo 23118.001919/2016-
74; (11) Posicionamento do CONDEP a despeito do critério de "auto-declaração" para
ingresso nos processos seletivos da UNIR (Solicitante: Docentes GENIV ALDO
SCARAMUZZA e LUCIANA CASTRO e representante da comunidade URAAN SURUÍ).
Após debate o CONDEP se posiciona com preocupação a respeito das "autos-declarações"
utilizadas pelos ingressantes, em regime de cotas, nos cursos da UNIR. O DEINTER sugestiona
aos Conselhos Superiores que sejam criados comissões para averiguação das "autos-declarações"
e criação de critérios adicionais para averiguação de pertencimento étnico para os próximos
certames. Nada mais havendo a tratar e a ser registrado, o Presidente do Conselho, declarou
encerrada a reunião às dezoito horas e cinco minutos, da qual eu, Carlos Alexandre Barros
Trubiliano, lavrei a presente ata, assinada por mim el demais conselheiros presentes.
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