
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL

ORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2019

Aos vinte e seis (26) dias do mês de março (03) de dois mil e dezenove (2019), reuniram-se, na sala do
Laboratório de Pesquisa em Educação Intercultural na Amazônia (LAPEIA), às 15 horas, em reunião
ordinária, os seguintes membros docentes do Conselho do Departamento de Educação Intercultural
(DEINTER): KÉCIO GONÇALVES LEITE (presidente do CONDEP), ANDREIA TESCHI MOTTA SOUZA, ANNA
FRIDA HATSUE MODRO, CARLOS ALEXANDRE BARROS TRUBILIANO, CARMA MARIA MARTINI, JOSÉLIA
GOMES NEVES, FÁBIO PEREIRA COUTO e QUESLER FAGUNDES CAMARGOS. Não par ciparam da
reunião: GENIVALDO FROIS SCARAMUZA (afastamento para acompanhamento de saúde de
progenitora), MARIA LÚCIA CEREDA GOMIDE (em tratamento de saúde), VANÚBIA SAMPAIO DOS
SANTOS LOPES (férias), GICELE SUCUPIRA FERNANDES (férias), DIONES CLEI TEODORO LOPES (em
curso do SIGAA), CRISTÓVÃO TEIXEIRA ABRANTES (afastamento para qualificação), EDINEIA
APARECIDA ISIDORO (afastada para qualificação) e LUCIANA CASTRO DE PAULA (afastada para
qualificação). Iniciada a reunião, o Presidente do CONDEP solicitou a inclusão de pauta do seguinte
item: Plano Anual de A vidades Docente, aprovado por unanimidade. ORDEM DO DIA: 1. Informes:
Prof. Fábio: (i) em virtude do fim do período para agendamento de férias (29 de março), serão
retomados em caráter de urgência os trabalhos de finalização do novo Projeto Pedagógico de Curso
(PPC), o qual exigirá a presença e o esforço de todo o corpo docente e técnico do Departamento. As
reuniões cole vas estão previstas para iniciar a par r do dia 8 de abril; (ii) será reenviado um e-mail
com a minuta com indica vo das a vidades a serem realizadas por cada docente; (iii) ainda não foram
entregues ao Coordenador do NDE as ementas finalizadas das áreas de Linguagem (Literatura e Artes)
e Pedagogia Intercultural; (iv) solicita aos professores que enviem a relação de a vidades (oficinas,
par cipação em bancas, aulas, orientação de TCC etc.) que pretendem desenvolver no curso além da
publicação de livros e que envolvam recursos do PROLIND. Isso deve ser feito no máximo até a
próxima terça-feira, pois a elaboração do plano está dependendo dessas informações. Prof. Quesler:
(i) apresentou ao Conselho Departamental a proposta de distribuição de disciplinas especiais da
Especialização em Educação Escolar Indígena, a qual envolve, sem exceção, todos os docentes do
Departamento. O período proposto para oferta das disciplinas sugerido pelo conselho é de 15 de abril
a 2 de maio. O docente informou ainda que fará uma consulta junto aos estudantes indígenas da
especialização sobre a viabilidade de seguir esse cronograma; (ii) apresentou dois livros, um literário
(Coletânea de Narra vas Guajajára) e outro didá co (Interpretação de textos e a vidades grama cais
na língua Guajajára), cuja publicação ocorreu em 2018 e que fez parte da organização no âmbito de
um projeto de descrição e análise linguística da língua Guajajára. Informou que duas unidades de cada
livro foram doadas à Biblioteca do Campus de Ji-Paraná, e que um exemplar de cada livro ficará
disposto no Laboratório de Línguas e Culturas Indígenas (LALIC). Prof. Kécio: (i) informou que foi
realizada a prestação de contas do ciclo 2018 da Ação Saberes Indígenas na Escola, que já se encontra
com a Coordenadoria de Prestação de Contas da UNIR por meio do Processo SEI nº
999554122.000005/2019-68; (ii) informou que a PROCEA inseriu no SEI um novo termo de
compromisso do PNAES, assinado pela Pró-Reitora, para ser impresso e assinado por todos os
estudantes do DEINTER no início da etapa 2019/1; (iii) disse que a proposta de cooperação técnica
entre UNIR e SEDUC para transporte de estudantes do DEINTER está tramitando por meio do Processo
nº 999119640.000014/2019-11 e do Processo nº 999119640.000022/2019-67, e que está sendo

Ata de Reunião DAEI-JP 0100426         SEI 999119640.000017/2019-54 / pg. 1



nº 999119640.000014/2019-11 e do Processo nº 999119640.000022/2019-67, e que está sendo
ar culada uma reunião em Porto Velho com a PROCEA para tratar dessa cooperação entre UNIR e
SEDUC; (iv) informou que há um saldo de R$ 2.000,00 disponível para aquisição de livros para a
Licenciatura em Educação Básica Intercultural, e que é necessário que cada docente indique os tulos
para compra o mais brevemente possível; (v) informou que está em andamento a terceira chamada
para matrícula da nova turma da Licenciatura em Educação Básica Intercultural e que ainda não foram
preenchidas todas as vagas, sendo que o prazo se encerra na próxima sexta-feira; (vi) informou que a
Direção do Campus está solicitando pedreiro e marceneiro dos campi de Porto Velho e Presidente
Médici, para os reparos necessários para instalação do laboratório de informá ca do DEINTER; (vii)
informou que a SERCA está elaborando um relatório de diários sicos pendentes de entrega por
docentes do DEINTER e que no ficará os docentes responsáveis para regularizar esta situação o mais
brevemente possível; (viii) informou que a pesquisadora da UFF Maria Cecilia Fan nato manifestou
interesse em contribuir com uma semana de a vidades sobre etnomatemá ca na Licenciatura
Intercultural no mês de junho; (ix) informou que foi solicitado o agendamento de laboratórios de
informá ca para as aulas dos docentes Genivaldo, Andreia, Gicele e Anna Frida, mas que ainda não
houve resposta da coordenadora dos laboratórios; (x) informou que o professor Zacarias Gavião esteve
no DEINTER e solicitou apoio do Departamento para realização de uma assembleia geral da OPIRON a
ser realizada na UNIR – Campus de Ji-Paraná, no dia 15 de maio de 2019. 2. Permuta de horário de
aulas entre professores Fábio Pereira Couto e Quesler Fagundes Camargos no noturno da quarta
semana de aula da etapa 2019/1: após discussão, foi aprovado por unanimidade a alteração no
horário. 3. Homologação de pontos e bibliografia para concurso de professor subs tuto: após
apresentação e discussão, foram aprovados os seguintes pontos e bibliografias para o concurso para
professor subs tuto da área de “Educação Básica Intercultural” (Classe Auxiliar-A, com graduação em
Educação Básica Intercultural): (i) Historia da Educação Escolar Indígena; (ii) Legislação da educação
escolar indígena; (iii) Contribuições da Etnomatemá ca para a Educação Escolar Indígena; (iv)
Contribuições das Etnociências para a Educação Escolar Indígena; (v) As literaturas indígenas e a
prá ca de ensino aprendizagem no contexto escolar indígena; (vi) A importância das línguas indígenas
para a formação da cultura brasileira; (vii) A literatura na perspec va indígena: experiências de
autoria na literatura, no desenho, na escultura, no vídeo e em outros meios; (viii) A importância das
linguagens ar s cas e corporais como formas de expressão e de comunicação de um povo na
formação de sua iden dade; (ix) História de contato e a assimilação das expressões ar s cas da(s)
sociedade(s) não indígena(s); e, por fim, (x) O simbolismo e a musicalidade dos rituais, a coreografia
das danças, os cantos, os rituais da culinária e a oralidade como mecanismos de comunicação nas
culturas de povos indígenas. Bibliografia: (i) ANDRÉS, M. H. Os caminhos da arte. Belo Horizonte:
C/Arte, 2000. (ii) BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental.
Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Brasília: MEC/SEF, 1998. (iii) BRASIL.
Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais. Língua Portuguesa. Brasília:
MEC/SEF, vol. 2, 1997. (iv) BUSQUET, Maria Dolores (et.al.). Temas transversais em educação: bases
para uma formação integral. São Paulo: Á ca, 1997. (v) CAIUBY NOVAES, Sílvia (org.). Habitações
indígenas. São Paulo: Livraria Nobel Editora/EDUSP. (vi) CAVALCANTI, Zélia (coord.). Arte na sala de
aula. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. (vii) D’ÁNGELIS, Wilmar; VEIGA, Juracilda. (orgs.). Leitura e
Escrita em escolas indígenas. Campinas/São Paulo: ALB/Mercado das Letras, 1997. (viii) GRUBER,
Jussara Gomes. A extensão do olhar: a arte na formação dos professores Ticuna. Em aberto. Brasília:
INEP, ano 14, nº 63. (ix) RIBEIRO, Berta. Dicionário do artesanato indígena. Belo Horizonte; São Paulo:
Ita aia/EDUSP, 1988. (x) RIBEIRO, Berta G. Arte indígena, linguagem visual. São Paulo: USP; Belo
Horizonte: Ita aia. 1989. Coleção Reconquista do Brasil. (xi) RIBEIRO, Berta G. A linguagem simbólica
da cultura material. In: D. Ribeiro (ed.), 1986, Vol. 3. (xii) SEEGER, Anthony. O que podemos aprender
quando eles cantam? In: SEEGER, A. Os índios e nós: estudos sobre sociedades tribais brasileiras. Rio
de Janeiro: Ed. Campus, 1980. (xiii) SILVA, Aracy Lopes da e GRUPIONI, Luís Donisete B. (orgs.). A
temá ca indígena na escola: novos subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasil:
MEC/MARI/UNESCO, 1995. (xiv) VIDAL, Lux. (org.). Grafismo indígena: ensaios de antropologia
esté ca. São Paulo: Studio Nobel/FAPESP/EDUSP, 1992. (xv) BRASIL. Obrigatório o estudo da história e
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cultura afro-brasileira e indígena. Lei 11.645. Brasília, 2008. (xvi) BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 5, de
22 de junho de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na
Educação Básica. Brasília: Diário Oficial da União, DF, Seção I, p. 7, jun. 2012. (xvii) SILVA, Aracy Lopes
da; FERREIRA, Mariana Kawail Leal. Antropologia, história e educação. São Paulo: Global, 2001. (xviii)
D'ANGELIS, Wilmar da Rocha. Aprisionando sonhos. A educação escolar Indígena no Brasil. Campinas,
SP: Curt Nimuendajú, 2012. (xix) D’AMBROSIO, U. Etnomatemá ca: elo entre as tradições e a
modernidade. Belo Horizonte: Autên ca, 2011. (xx) FANTINATO, M. C. C. B. (Org.). Etnomatemá ca:
novos desafios teóricos e pedagógicos. Niterói: Editora da UFF, 2009. 4. Processo nº
999119640.000053/2019-18 - Plano de Ação do DEINTER para 2019 (Relator: Cons. Quesler
Camargos): após leitura do parecer, o conselho discu u e aprovou o Plano de Ações 2019 por
unanimidade. 5. Processo nº 999119640.000003/2018-50 - Afastamento da Profa. Gicele Sucupira
para cursar doutorado (Relatora: Cons. Anna Frida): o processo foi re rado de pauta a pedido da
interessada. 6. Processo nº 99955135A.000041/2019-68 - Apreciação de decisão ad referendum do
CONDEP de homologação de resultado final de seleção de monitores bolsistas: Após apresentação
da jus fica va do Chefe de Departamento a respeito da decisão ad referendum, o conselho discu u e
aprovou a decisão por unanimidade. Antes, no entanto, a Profa. Josélia solicitou que ficasse registrado
em ata que, na próxima seleção de monitores bolsistas, fossem observadas e contempladas as
condições de residências dos estudantes do Departamento, uma vez que há estudantes que residem
em aldeia de di cil acesso e comunicação, ao passo que há outros ainda cujo acesso é bem facilitado.
Essa diversidade de situações deve ser considerada para não causar prejuízos a um determinado
grupo de estudantes. 7. Processo nº 999119640.000041/2019-93 - Escolha de Coordenador(a) e
Vice-Coordenador(a) do Laboratório Didá co de Informá ca do Curso de Licenciatura em
Educação Básica Intercultural: após discussão, ficou decidido que o laboratório terá o seguinte nome:
Laboratório Mul mídia Intercultural (LAMIN). Candidataram-se à Coordenação e Vice-Coordenação os
docentes Genivaldo Frois Scaramuzza e Carlos Alexandre Barros Trubiliano, respec vamente. Após
votação, as candidaturas foram aprovadas por unanimidade. 8. Aprovação de planos de ensino de
disciplinas da etapa 2019/1: este ponto foi re rado de pauta para ser incluído na próxima reunião, a
fim de que haja tempo hábil para todos os docentes apresentarem os planos ao Núcleo Docente
Estruturante (NDE). Nesse sen do, foi informado que todos os docentes devem inserir o plano no SEI,
em processo já aberto pelo Departamento. Os docentes devem verificar as orientações para
elaboração dos planos no SEI. 9. Afastamentos e convalidações: Prof. Carlos (11 a 13 de março –
Município Porto Velho): aprovado por unanimidade; Profa. Josélia (29 de março a 4 de abril –
Município de Cacoal): aprovado por unanimidade; Prof. Kécio (1 a 4 de abril – Município de Rolim de
Moura): aprovado por unanimidade); Profa. Andréia, Profa. Carma, TAE Diones e Profa. Vanúbia (2 a
6 de abril – Município de Guajará-Mirim): aprovado por unanimidade; Profa. Gicele (6 a 14 de abril –
Município de Porto Velho): reprovado por unanimidade, uma vez que nesse período há a vidades
cole vas agendadas no DEINTER referentes (i) às ações de finalização do novo Projeto Pedagógico de
Curso e (ii) às reuniões de preparação da visita da Comissão de Avaliação do MEC (INEP); e, por fim,
Profa. Gicele (16 a 22 de abril – Município de Cacoal e Rolim de Moura): reprovado por unanimidade,
tendo em vista que nesse período há a vidades cole vas agendadas do DEINTER, que exigem a
presença de todos os servidores do departamento, referentes (i) às ações cole vas de finalização do
novo Projeto Pedagógico de Curso, (ii) às a vidades de ensino da Especialização em Educação Escolar
Indígena e (iii) às reuniões de preparação da vista da Comissão de Avaliação do MEC (INEP). 10. Plano
Anual de A vidades Docente: Foram apresentados os planos dos seguintes professores: Anna Frida
Hatsue Modro, Andreia Teschi Mo a Souza, Carlos Alexandre Barros Trubiliano, Carma Maria Mar ni,
Fábio Pereira Couto, Genivaldo Fróis Scaramuzza, Kécio Gonçalves Leite, Maria Lucia Cereda Gomide,
e, por fim, Vanúbia Sampaio dos Santos Lopes. Após apresentação dos planos, foram todos aprovados
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho encerrou a reunião às 16
horas e 15 minutos, e eu, QUESLER FAGUNDES CAMARGOS, secretário ad hoc, lavrei a presente ata
que segue assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes.
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Documento assinado eletronicamente por QUESLER FAGUNDES CAMARGOS, Docente, em
29/03/2019, às 17:48, 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 KECIO GONCALVES LEITE, Chefe de Departamento,
em 29/03/2019, às 21:57, 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 30/03/2019, às
18:38, 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 CARMA MARIA MARTINI, Docente, em 30/03/2019,
às 23:18, 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 ANDREIA TESCHI MOTTA SOUZA, Docente, em
31/03/2019, às 15:03, 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 ANNA FRIDA HATSUE MODRO, Docente, em
01/04/2019, às 17:22, 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
0100426 e o código CRC F8BEAB55.

Referência: Proces s o nº 999119640.000017/2019-54 SEI nº 0100426
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