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Aos quatorze (14) dias do mês de dezembro (12) de dois mil e dezoito (2018), reuniram-se, na sala do
Laboratório de Pesquisa em Educação Intercultural na Amazônia - LAPEIA, às 16 horas, em reunião
extraordinária, os seguintes membros docentes do Conselho do Departamento de Educação
Intercultural - DEINTER: FÁBIO PEREIRA COUTO (Vice-presidente do CONDEP), ANDREIA TESCHI
MOTTA SOUZA, ANNA FRIDA HATSUE MODRO, CARMA MARIA MARTINI e QUESLER FAGUNDES
CAMARGOS. Não par ciparam da reunião: CARLOS ALEXANDRE BARROS TRUBILIANO (afastamento),
CRISTÓVÃO TEIXEIRA ABRANTES (afastamento para qualificação), EDINEIA APARECIDA ISIDORO
(afastada para qualificação), GENIVALDO FRÓIS SCARAMUZA (férias), GICELE SUCUPIRA FERNANDES
(afastamento), JOSÉLIA GOMES NEVES (falta jus ficada), KÉCIO GONÇALVES LEITE (férias), LUCIANA
CASTRO DE PAULA (afastada para qualificação), MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE (férias) e VANÚBIA
SAMPAIO DOS SANTOS LOPES (férias). Esteve ainda presente eu, DIONES CLEI TEODORO LOPES
(representante técnico). ORDEM DO DIA: 1. Informes: o professor Fábio informou que houve a
formação dos Saberes indígenas na escola em Nova Mamoré-RO, nos dias 10 a 13 deste mês; que já
dispõe do relatório da SERCA de diários pendentes de entrega; e, que a Universidade fez a convocação
dos professores subs tutos. O professor Quesler informou que seu projeto de pesquisa in tulado
“Documentação, descrição e análise das línguas da família linguís ca Txapakura” foi aprovado no
Edital de Chamada Universal do CNPq, na área de Letras e Linguís ca. 2. Afastamentos e
convalidações: a) ANDREIA TESCHI MOTTA SOUZA (10.12.2018, para realizar reunião com
professores e lideranças da comunidade indígena para tratar do Projeto de Pesquisa de registro de
sinais da língua indígenas Paiter Suruí, em Cacoal-RO) – aprovado por unanimidade; b) CARMA
MARIA MARTINI (10 a 13.12.2018, para par cipar do 2º encontro de formação do ciclo 2018 da Ação
Saberes Indígenas na escola – núcleo unir, em Nova Mamoré-RO) – aprovado por unanimidade; c)
DIONES CLEI TEODORO LOPES (10 a 13.12.2018, para assessorar as a vidades da formação de
professores indígenas no âmbito das a vidades do programa Saberes Indígenas na Escola, em Nova
Mamoré-RO) - aprovado por unanimidade; d) FABIO PEREIRA COUTO (10 a 13.12.2018, para par cipar
do 2º encontro de formação do ciclo 2018 da Ação Saberes Indígenas na escola – núcleo unir, em Nova
Mamoré-RO) - aprovado por unanimidade; e) KÉCIO GONÇALVES LEITE (09 a 13.12.2018, para
par cipar do 2º encontro de formação do ciclo 2018 da Ação Saberes Indígenas na escola – núcleo
unir, em Guajará Mirim-RO e Nova Mamoré-RO) - aprovado por unanimidade; f) QUESLER FAGUNDES
CAMARGOS (I - 09 a 13.12.2018, para par cipar do 2º encontro de formação do ciclo 2018 da Ação
Saberes Indígenas na escola – núcleo UNIR, em Guajará Mirim-RO e Nova Mamoré-RO; e, II - 05 a
20.01.2019, para realizar as a vidades de extensão e pesquisa no âmbito do Projeto “Documentação,
preservação e revitalização da Língua Tenetehara”, junto aos professores da etnia Guajajára, na
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preservação e revitalização da Língua Tenetehara”, junto aos professores da etnia Guajajára, na
aldeia Ebetel, Terra Indígena Cana Brava, em Imperatriz-MA) - aprovado por unanimidade; g) VANUBIA
SAMPAIO DOS SANTOS LOPES (10 a 13.12.2018, para par cipar como bolsista supervisora da Ação
Saberes Indígenas na escola no segundo encontro de formação, em Nova Mamoré-RO) - aprovado por
unanimidade. 3. Requerimentos de ajustes de matrícula, inclusões de disciplinas e de disciplinas
especiais: a) Processo 864/SERCA/2018 de Disciplina Especial, conforme decisão da assembleia do dia
08.10.2018, deste conselho, foram deferidas as disciplinas especiais: A vidade Física e Movimento II
– DHJ30060; Direito Indígena: Movimento Indigenista – DHJ30056; Oralidade e Escrita III – DHJ30058;
Territorialidade e Espaço I – DHJ30043; Etnomatemá ca e Temas Fundamentais em Matemá ca III –
DHJ30070; e, Estudos na Aldeia I - DHJ30047. Todas as demais disciplinas especiais solicitadas no
referido processo foram indeferidas. Decisão aprovada por unanimidade; b) Processo
865/SERCA/2018 de Reajuste de Matrícula – Trancamento Parcial, de ELIETE AIKANÃ, deferido por
unanimidade; c) Processo 867/SERCA/2018 de Atestado Médico, de ADRIANA NEGAROTÊ, deferido por
unanimidade; e, d) Processo 868/SERCA/2018 de Inclusão de Disciplina, de VINICIUS GUSTAVO
SABANÊ, deferido por unanimidade. Em seguida, o professor Fábio pediu autorização de uso da palavra
para a professora Renata Nobrega. Autorizada, a professora Renata informou da permuta pretendida
com a professora Gicele e que se o Departamento ver interesse haverá as trata vas com o
respec vo Departamento de lotação em Rolim de Moura-RO. 4 . Prorrogação do tempo de
integralização do curso de Especialização em Educação Escolar Indígena: após discussão, foi
decidido que o tempo de integralização dos discentes da especialização será prorrogado por mais 6
meses, decisão aprovada por unanimidade. 5 . Processo nº 999119640.000031/2018-77 -
Requerimento de prorrogação de afastamento da docente Edineia Aparecida Isidoro: após
discussão do parecer favorável, deliberou-se pela prorrogação do afastamento da docente em
questão, pelo tempo de 6 meses, referente ao período de 02/07/2019 a 30/12/2019, que foi aprovado
por unanimidade. 6. Plano de Ação do DEINTER para o ano de 2019: assunto re rado de pauta. 7.
Processo nº 999119640.000024/2018-75 - Progressão funcional do docente Kécio Gonçalves Leite,
de Adjunto II para Adjunto III: após relato favorável, obtendo nota 128,5, foi aprovado por
unanimidade. 8. Homologação do resultado do processo sele vo para docentes voluntários ao
DE IN TE R: após discussão, foi homologado por unanimidade. 9. Homologação do resultado das
avaliações discentes dos docentes do DEINTER na etapa 2018/2: após discussão, considerando o
afastamento médico pela professora Maria Lúcia a partir de 29.10.2018, o relatório foi aprovado com a
ressalva de que as disciplinas ARTE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL III da Turma E1 e TEMAS
FUNDAMENTAIS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE da Turma E2, sejam excluídas do referido
relatório, decisão que foi aprovada por unanimidade. 10. Quadro de férias dos exercícios 2018 e 2019
de servidores lotados no DEINTER: considerando a aprovação do calendário do DEINTER no CONSEA,
todos os pedidos de férias não compreendidos entre 02.01.2019 a 31.03.2019, deverão ser
reagendados no sistema, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o presidente do
Conselho encerrou a reunião às 17 horas e 40 minutos, e eu, Diones Clei Teodoro Lopes, secretário ad
hoc, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes.

Documento assinado eletronicamente por DIONES CLEI TEODORO LOPES, Técnico
Administrativo, em 17/12/2018, às 12:38, 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 FABIO PEREIRA COUTO, Docente, em 17/12/2018, às
13:11, 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 CARMA MARIA MARTINI, Docente, em 17/12/2018,
às 13:15, 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 ANNA FRIDA HATSUE MODRO, Docente, em
17/12/2018, 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.

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
0042260 e o código CRC 3E440EED.

Referência: Proces s o nº 999119640.000005/2018-49 SEI nº 0042260
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