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ATA DE REUNIÃO

DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL

EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2019

Aos doze (12) dias do mês de julho (07) de dois mil e dezenove (2019), reuniram-se, na sala do
Laboratório de Pesquisa em Educação Intercultural na Amazônia (LAPEIA), às 14 horas e 30 minutos,
em reunião extraordinária, 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, FÁBIO PEREIRA COUTO, JOSÉLIA GOMES NEVES, QUESLER FAGUNDES CAMARGOS,
VANÚBIA SAMPAIO DOS SANTOS LOPES e ZAIRO CARLOS DA SILVA PINHEIRO. Não par ciparam da
reunião: CRISTÓVÃO TEIXEIRA ABRANTES (afastamento para qualificação), EDINEIA APARECIDA
ISIDORO (afastada para qualificação), GENIVALDO FRÓIS SCARAMUZA (férias), GICELE SUCUPIRA
FERNANDES (atestado médico), LUCIANA CASTRO DE PAULA (afastada para qualificação) e MARIA
LUCIA CEREDA GOMIDE (atestado médico). Esteve ainda presentes eu, DIONES CLEI TEODORO LOPES
(representante técnico). ORDEM DO DIA: 1. Informes: do professor Kécio: i) que quanto aos registros
dos diários no SIGAA, quarta feira será a data limite para lançamento de notas e frequência, se não
alterarem o calendário de datas no referido sistema; ii) que houve uma reunião em porto velho hoje
pela manhã, na qual foi discu do o calendário específico do DEINTER no sistema; iii) que nosso
calendário ainda não tem resolução do CONSEA publicada; iv) sugeriu aos docentes que cancelem as
aulas registradas automa camente pelo sistema e cadastrem aulas extras dentro do período em que,
de fato, ocorreu a etapa 2019.1, enquanto medida para sanar a incompa bilidade do sistema SIGAA
com as especificidades do nosso curso; v) que o módulo aula no SIGAA é de 50 minutos, por isso
devem ser registradas 5 aulas no sistema, para cada 4 horas de aula da disciplina; vi) que irá se
afastar a par r da semana que vem e em seguida estará de férias. Assim, passou o relatório das
demandas existentes ao Vice-Chefe prof. Fábio e pediu aos demais discentes que ajudem a vice-
chefia com tais demandas; vii) que existe um e-mail solicitando informações para compra de bens, por
isso solicita que informem os equipamentos que os docentes necessitam. 2 . Processo nº
999119640.000224/2019-17 - Requerimento de remoção do docente Zairo Carlos da Silva Pinheiro
(Relator: Cons. Quesler Fagundes Camargos): o processo foi colocado em diligência, por este mo vo
re rado de pauta. 3. Afastamentos e convalidações: a) ZAIRO CARLOS DA SILVA PINHEIRO, de 15 a
29.07.2019, para par cipar de a vidades de pesquisa, PIBIC e TCC no campus de Rolim de Moura-RO
– aprovado por unanimidade. Salienta-se que o referido afastamento foi concedido por 15 dias, tendo
em vista que o prof. Zairo se apresentou no DEINTER em 04.07.2019 e precisa concluir suas a vidades
n o campus de Rolim de Moura, porque encontra-se em período de transição; b) JOSELIA GOMES
NEVES: i) de 16 a 18.07.2019, para orientação do discente Gilson Silva do Mestrado Profissional e
orientação de TCC do discente Naraykopega Surui, em Cacoal-RO; ii) de 21 a 27.07.2019, para
orientação de TCC de Aguinaldo Zwandu Zoró, a vidades do PIBID com a discente TAPIP ZORÓ e
reunião de planejamento com os docentes indígenas, em Rondolândia-MT – ambos aprovados por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar o presidente do Conselho encerrou a reunião às 17 horas e
20 minutos, e eu, Diones Clei Teodoro Lopes, 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 DIONES CLEI TEODORO LOPES, Técnico
Administrativo, em 16/07/2019, às 11:48, 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 ANDREIA TESCHI MOTTA SOUZA, Docente, em
16/07/2019, às 12:46, 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 QUESLER FAGUNDES CAMARGOS, Docente, em
16/07/2019, às 14:09, 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
16/07/2019, às 17:18, 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 CARMA MARIA MARTINI, Docente, em 16/07/2019,
às 19:25, 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 FABIO PEREIRA COUTO, Docente, em 17/07/2019, 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.

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
0179465 e o código CRC B2EF0AE4.

Referência: Proces s o nº 999119640.000017/2019-54 SEI nº 0179465
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