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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL

ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Aos dezoito (18) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e vinte (2020), reuniram-se, na sala do
Laboratório de Línguas e Culturas Indígenas (LALIC), às 14 horas, em reunião ordinária, os seguintes
membros docentes do Conselho do Departamento de Educação Intercultural - DEINTER: FÁBIO PEREIRA
COUTO (vice-presidente do CONDEP), ANNA FRIDA HATSUE MODRO, CARLOS ALEXANDRE BARROS
TRUBILIANO, GICELE SUCUPIRA FERNANDES, JOSÉLIA GOMES NEVES, MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE e
QUESLER FAGUNDES CAMARGOS. Não par�ciparam da reunião: CARMA MARIA MARTINI (férias),
CRISTÓVÃO TEIXEIRA ABRANTES (afastado para qualificação), EDINEIA APARECIDA ISIDORO (férias),
GENIVALDO FRÓIS SCARAMUZA (férias), KÉCIO GONÇALVES LEITE (falta jus�ficada), LUCIANA CASTRO DE
PAULA (afastada para qualificação), VANÚBIA SAMPAIO DOS SANTOS LOPES (férias) e o representante
técnico DIONES CLEI TEODORO LOPES (férias). Ainda esteve presente a representante discente:
ARTHEMIZA EVANGELISTA SANSÃO. Inversão de pauta: pedido do professor Fábio para transpor para o
final da reunião os seguintes pontos de pauta: (i) Redistribuição de disciplinas da Etapa 2020/1; (ii)
Relatório final do Programa Residência Pedagógica 2019. Inclusão de pauta: i) do professor Fábio Pereira
Couto: Análise do recurso impetrado por Luiz Weymilawa Suruí sobre a data de inscrição e homologação
de inscrição do concurso público para o professor subs�tuto, Edital nº 02/2019/CJP/UNIR/2019;
Progressão Funcional de Edinéia Aparecida Isidoro; ii) da professora Anna Frida Hatsue Modro: Processo
999119640.000353/2019-5 - Rematrícula fora do prazo de Ba�� Karipuna Paiapega; Processo
999119640.000369/2019-18 - Rematrícula fora do prazo de Alcio Oro Waram Xijein; Processo
999119640.000367/2019-11 -  Rematrícula fora do prazo de Abrão Oro Nao. ORDEM DO DIA: 1.
Informes: da professora Gicele: informou que trouxe para doação para a biblioteca o seguinte �tulo “Eu
sou macuxi e outras histórias”, de Julie Dorrico; da Professora Josélia: informa que par�cipará de uma
série de eventos em decorrência do próximo dia 8 de março, tais como exposições, a�vidades nas escolas
e em aldeia, mesa redonda no município de Urupá com o STTR; do Professor Quesler: i) o presidente da
FAPERO o informou sobre a projeção dos editais a serem abertos este ano, incluindo a possibilidade de
bolsa para os acadêmicos atuarem na educação básica; ii) O secretário da Educação do Estado de
Rondônia enviou uma demanda à FAPERO para a abertura de edital para proposta de material didá�co
para as escolas públicas, especificamente nas áreas de geografia e história. O professor demonstrou a sua
preocupação no sen�do de que os povos indígenas sejam contemplados nestes materiais; do professor
Fábio: informou sobre o possível recurso para a Programa Saberes Indígenas na Escola, mencionado pelo
Coordenador da SEMESP. 2. Processo nº 999119640.000354/2019-41 – Licença maternidade
(Interessada: Cris�ane Oro Eo. Relator: Diones):  foi aprovado por unanimidade o parecer favorável do
relator, com encaminhamento de que seja realizada uma ordem de serviço para os docentes responsáveis
pelas disciplinas para que as mesmas sejam ofertadas da melhor forma possível à aluna; 3. Processo nº
999119640.000338/2019-59 – Rematrícula fora de prazo (Interessada: Gilmara Camila. Relator: Diones):
Após discussão, o parecer favorável do relator foi aprovado por unanimidade; 4. Processo nº
999119640.000368/2019-65 - Rematrícula fora de prazo (Interessado: Edilson Tupari. Relator: Diones):
Após discussão, o parecer favorável do relator foi aprovado por unanimidade; 5. Processo nº
999119640.000349/2019-39 - Requerimento de disciplina especial (Interessada: Edna Aruá. Relator:
Diones): foi re�rado de pauta tendo em vista que o parecer foi suspenso pelo relator; 6. Processo nº
999119640.000382/2019-69 - Requerimento de disciplina especial (Interessada: Margarete Pacao.
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Relator: Diones): foi re�rado de pauta tendo em vista que o parecer foi suspenso pelo relator; 7. Processo
nº 999119640.000365/2019-21 – Requerimento de disciplina especial (Interessado: Ruben Mayxoter
Suruí. Relator: Genivaldo): o parecer desfavorável do relator foi aprovado por unanimidade; 8. Processo
nº 999119640.000352/2019-52 – Rematrícula fora de prazo (Interessado: Railson Oro Nao. Relator:
Genivaldo): o parecer favorável do relator foi aprovado por unanimidade; 9. Processo nº
999119640.000351/2019-16 - Requerimento de disciplina especial (Interessado: Hgaibiten Suruí.
Relator: Genivaldo): o parecer desfavorável do relator foi aprovado por unanimidade; 10. Processo nº
999119640.000350/2019-63 - Requerimento de disciplina especial (Interessado: Thiago Makurap.
Relator: Genivaldo): parecer desfavorável do relator foi aprovado por unanimidade; 11. Processo nº
999119640.000332/2019-81 – Reintegração de curso (Interessada: Mariza Arara. Relator: Genivaldo): o
parecer favorável do relator foi aprovado por unanimidade; 12. Processo nº 999119640.000366/2019-76
- Rematrícula fora de prazo (Interessada: Marinês Canoé. Relator: Genivaldo): o parecer favorável do
relator foi aprovado por unanimidade; 13. Processo nº 999119640.000297/2019-09 - Requerimento de
disciplina especial (Interessada: Rozilene Magipo. Relatora: Gicele): o parecer favorável da relatora foi
aprovado por unanimidade, com indica�vo de levar em consideração o levantamento dos demais pedidos
de disciplinas especiais realizados em 2019; 14. 999119640.000422/2019-72 - Licença maternidade
(Interessada: Vânia Arara. Relatora: Maria Lúcia): o parecer favorável da relatora foi aprovado por
unanimidade, com indica�vo de que seja realizada uma ordem de serviço para os docentes responsáveis
pelas disciplinas para que as mesmas sejam ofertadas da melhor forma possível à aluna; 15. Processo nº
999119640.000025/2020-34 - Homologação de decisão ad referendum do CONDEP referente a edital de
monitoria: homologado por unanimidade; 16. Processo nº 999119640.000034/2020-25 – Homologação
de decisão ad referendum do CONDEP referente a coordenação e aproveitamento de carga horária do
Programa Residência Pedagógica: homologado por unanimidade; 17. Processo nº
999119640.000033/2020-81 - Homologação de decisão ad referendum do CONDEP referente a
coordenação e aproveitamento de carga horária do Programa PIBID: homologado por unanimidade; 18.
Processo 999119640.000417/2019-60 – Renúncia da Profa. Dra. Josélia Gomes Neves e escolha de novo
membro para o NDE: o departamento homologou a renúncia da Profa Josélia e indicou o professor
Genivaldo Frois Scaramuzza para a vaga do NDE; 19. Recomposição de indica�vo de bancas para o
processo sele�vo simplificado de professor subs�tuto (Edital 02/2019/CJP/UNIR/2019): Após discussão,
o indica�vo de banca para a área de linguagem foram: Fábio Pereira Couto (presidente - �tular), Andréia
Teschi Mo�a Souza (Membro - �tular), Josélia Gomes Neves (Membro – �tular), Rosiane Ribas (suplente)
e Maricelma Almeida Chaves (suplente). Banca para a área da Sociedade: Carlos Alexandre Barros
Trubiliano (presidente - �tular), Gicele Sucupira Fernandes (Membro – �tular), Quesler Fagundes
Camargos (Membro - �tular), Armelinda Borges da Silva (suplente) e Jania Maria de Paula (IFRO)
(suplente); 20. Planos Anuais de A�vidades Docentes para 2020: foram homologados por unanimidade
os planos anuais 2020 dos seguintes docentes: Fábio Pereira Couto e Maria Lúcia Cereda Gomide; 21.
Afastamentos e convalidações: os afastamentos aprovados por unanimidade foram: Josélia Gomes
Neves: i) dia 5/03/2020, para Urupá, a convite do STTR, discussão sobre o feminicídio em Rondônia;
Maria Lúcia Cereda Gomide: i) dias 2 a 4/03/2020, para Cacoal, projeto de extensão; Gicele Sucupira
Fernandes: i) dia 26/02/2020 a 02/03/2020, Porto Velho, amostra de audiovisual e orientação de TCC; 22.
Análise do recurso impetrado por Luiz Weymilawa Suruí sobre a data de inscrição e homologação de
inscrição do concurso público para o professor subs�tuto, Edital nº 02/2019/CJP/UNIR/2019: após
discussão, o pedido do candidato foi deferido por unanimidade; 23. Progressão Funcional de Edinéia
Aparecida Isidoro: O parecer favorável do relator foi aprovado por unanimidade, tendo a docente
a�ngido além do ponto mínimo para a sua progressão; 24. Processo 999119640.000353/2019-5 -
Rematrícula fora do prazo de Ba�� Karipuna Paiapega: Parecer favorável da relatora foi  aprovado por
unanimidade; 25. Processo 999119640.000369/2019-18 - Rematrícula fora do prazo de Alcio Oro
Waram Xijein: Parecer favorável da relatora foi aprovado por unanimidade; 26. Processo
999119640.000367/2019-11 -  Rematrícula fora do prazo de Abrão Oro Não: Parecer favorável da
relatora foi aprovado por unanimidade; 27. Redistribuição de disciplinas da Etapa 2020/1: O professor
Carlos irá assumir as disciplinas do Prof. Zairo, as disciplinas anteriormente des�nadas ao professor Carlos
serão redistribuídas após consulta realizada aos docentes, após a redistribuição a comissão deverá,
portanto, elaborar um horário de aula ajustado as alterações. O CONDEP encaminha que seja realizada a
solicitação para a PROGRAD sobre a necessidade da liberação de código de vaga para a contratação de
docentes das áreas de Química e Física no Curso Intercultural conforme previsto em PPC. 28. Relatório
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final do Programa Residência Pedagógica 2019: após discussão, o relatório foi aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar o vice-presidente do Conselho encerrou a reunião às 16 horas
e 50 minutos, e eu, Anna Frida Hatsue Modro, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos
demais conselheiros presentes.

Documento assinado eletronicamente por ANNA FRIDA HATSUE MODRO, Docente, em 19/02/2020,
às 15:47, 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
19/02/2020, às 15:57, 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 GICELE SUCUPIRA FERNANDES, Docente, em 19/02/2020,
às 16:04, 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 19/02/2020, às
18:18, 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 MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE, Docente, em
19/02/2020, às 19:02, 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 CARLOS ALEXANDRE BARROS TRUBILIANO, Docente, em
20/02/2020, às 20:56, 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 JOSELIA GOMES NEVES, Docente, em 20/02/2020, às
22:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0365448 e
o código CRC 37448F84.
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