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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

EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020

 

Ao nono (09) dias do mês de março (03) de dois mil e vinte (2020), reuniram-se, na sala do Laboratório de
Línguas e Culturas Indígenas (LALIC), às 10 horas, em reunião extraordinária, os seguintes membros
docentes do Conselho do Departamento de Educação Intercultural - DEINTER: KÉCIO GONÇALVES LEITE
(presidente do CONDEP), MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE, FÁBIO PEREIRA COUTO, GICELE SUCUPIRA
FERNANDES, CARLOS ALEXANDRE BARROS TRUBILIANO, JOSÉLIA GOMES NEVES, QUESLER FAGUNDES
CAMARGOS e RODRIGO TAVARES GODOI. Não par�ciparam da reunião: ANNA FRIDA HATSUE MODRO
(férias), CARMA MARIA MARTINI (Afastamento para qualificação), VANÚBIA SAMPAIO DOS SANTOS
LOPES (Afastamento para qualificação), GENIVALDO FRÓIS SCARAMUZA (férias), CRISTÓVÃO TEIXEIRA
ABRANTES (afastamento para qualificação), EDINEIA APARECIDA ISIDORO (férias) e LUCIANA CASTRO DE
PAULA (afastamento para qualificação). Es�veram ainda presentes ARTHEMIZA EVANGELISTA SANSÃO
(representante discente Titular). ORDEM DO DIA: 1. Informes: da professora Josélia Gomes Neves:
informou que ocorrerá uma Audiência Pública, no dia 09 de março de 2020, na Câmara Municipal de Ji-
Paraná, a par�r das 19 horas sobre violência obstétrica, sendo que ocorrerá na mesma data e horário
Exposição sobre o mesmo tema. A professora informou também que haverá uma exposição sobre
feminicídio nas dependências da Unir, campus de Ji-Paraná e no Feirão do Produtor.  Do prof. Kécio
Gonçalves Leite: apresentou o novo professor do curso, Dr. Rodrigo Tavares Godoi, que veio transferido
do campus de Rolim de Mouro. O prof. Kécio informou o teor do que foi discu�do na reunião que ele fez
junto à PROCEA. Sobre o PNAES para 2020, ficou acordado que, devido à quan�dade menor de recursos
financeiros disponíveis para 2020, a PROCEA iria priorizar os recursos para o Intercultural em detrimento
aos outros cursos, dada a natureza específica do Intercultural. Também foi tratado, nessa mesma reunião,
sobre o cadastramento da Bolsa Permanência MEC, em que foi informado que ainda não há data certa
para cadastramento. Acerca do PIBEC, os responsáveis, nessa mesma reunião, se comprometeram em
reabrir a seleção para que outras pessoas possam par�cipar do edital. Também foi tratado sobre a
Brinquedoteca, em que a Elisânia informou que ainda não está tramitando o processo de
ins�tucionalização da Brinquedoteca, por isso, o prof. Kécio sugeriu ser importante os alunos indígenas se
manifestarem para requererem a implementação da Brinquedoteca. Sobre a parceria da Unir com a
SEDUC, foi tratado a respeito com Antônia Poruborá, que informou ainda não haver nada acertado, mas
que tentará viabilizar essa parceria para ajudar no transporte dos alunos do Intercultural. O prof. Kécio
informou também sobre edital de tradução de texto para a língua inglesa. Ele pediu  para que os
professores, que tenha alguma texto para ser traduzido,  encaminhe-os para a chefia do DEINTER. Acerca
do PROLIND para 2020, o responsável no MEC, Sr. Sérgio Oliveira, informou que tentará viabilizar a
descentralização do recurso para o Intercultural. O prof. Kécio informou que foi feito o sorteio, nesta data,
do ponto da Prova Didá�ca do concurso para Professor Subs�tuto para o DEINTER. O prof. Kécio 
compar�lhou o problema que o Deinter vem tendo, por haver dificuldade de ter professores no campus
para se pron�ficarem a oferecer as disciplinas de Química e Física, essas duas disciplinas estão previstas
para serem oferecidas na etapa 2020.1, mas não há ainda professores para ministrá-las, o que poderá
prejudicar os alunos que pretendem se formar nessa etapa. Nesse sen�do, o prof. Kécio informou que o
DEINTER deve solicitar, aos órgãos responsáveis, a abertura de concurso para preencher as vagas para
essas áreas. 2. Homologação preliminar das inscrições no processo sele�vo discente de que trata o
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Edital 001/2019/DEINTER/UNIR: após discussão, a proposta de homologação foi colocada em votação,
sendo aprovada por unanimidade. 3. Designação de comissão eleitoral para Chefe e Vice-Chefe do
Departamento de Educação Intercultural: o presidente do CONDEP, após consulta prévia aos professores,
sugeriu o indica�vo de professores para compor a comissão eleitoral. Após discussão, foi aprovada por
unanimidade a indicação de comissão, com os seguintes nomes para membros �tulares: Carlos Alexandre
Barros Trubiliano (Presidente representante docente), Rodrigo Tavares Godoi (Membro representante
docente), Arthemiza Evangelista Sansão (Membro representante discente); para membros suplentes:
profa. Anna Frida Hatsue Modro (Membro representante docente) e Diones Clei Teodoro Lopes (Membro
representante Técnico).  4. Re�ficação do horário de aulas do Tempo Universidade 2020/1 da
Licenciatura em Educação Básica Intercultural: Após discussão, foi sugerido que o professor Rodrigo
Tavares Godoi assuma as disciplinas que estavam a cargo do professor Zairo. Colocado em votação, a
re�ficação do horário foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o presidente do
Conselho encerrou a reunião às 11 horas e 11 minutos, e eu, prof. Fábio Pereira Couto, secretário ad hoc,
lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes.

Documento assinado eletronicamente por FABIO PEREIRA COUTO, Docente, em 10/03/2020, às
09:35, 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
10/03/2020, às 09:52, 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
11/03/2020, às 09:24, 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
12/03/2020, às 18:43, 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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