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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 SETEMBRO DE 2020

Aos dezoito (18) dias do mês de setembro (09) de dois mil e vinte (2020), reuniram-se, por meio
eletrônico, de forma remota, em sala virtual do aplica�vo Meet do Google, às 15 horas e 12 minutos, em
reunião extraordinária, os seguintes membros docentes do Conselho do Departamento de Educação
Intercultural - DEINTER: KÉCIO GONÇALVES LEITE (Presidente do CONDEP), ANNA FRIDA HATSUE MODRO,
CARLOS ALEXANDRE BARROS TRUBILIANO, EDINEIA APARECIDA ISIDORO, FÁBIO PEREIRA COUTO,
GENIVALDO FRÓIS SCARAMUZA, JOSÉLIA GOMES NEVES, MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE, QUESLER
FAGUNDES CAMARGOS e VANÚBIA SAMPAIO DOS SANTOS LOPES. Não par�ciparam da reunião: CARMA
MARIA MARTINI (afastamento para qualificação), CRISTÓVÃO TEIXEIRA ABRANTES (afastamento para
qualificação), GICELE SUCUPIRA FERNANDES (afastamento para qualificação), LUCIANA CASTRO DE PAULA
(afastamento para qualificação) e RODRIGO TAVARES GODOI (falta não jus�ficada). Es�veram ainda
presentes eu, DIONES CLEI TEODORO LOPES (representante técnico), ARTHEMIZA EVANGELISTA SANSÃO
(representante discente Titular), MAX RAPHAEL NASCIMENTO GOMES (representante discente Titular),
PAULO ROSSI e ROZILENE MAGIPO DOS SANTOS. Iniciada a reunião, o professor Kécio informou que o
CAII comunicou, via o�cio, pela manutenção dos representantes discentes �tulares e suplentes. Dessa
forma foram reempossados os representantes discentes: Arthemiza Evangelista Sansão (�tular), Valdair
Sabanê (suplente), Max Raphael Nascimento Gomes (�tular) e Mauyrio Negarotê (suplente), para novo
mandato até 18.09.2021. ORDEM DO DIA: 1. Informes: do professor Quesler Camargos: em virtude da
publicação da Resolução nº 254, de 09 de setembro de 2020, que regulamenta as a�vidades de ensino
nos cursos de graduação da Universidade, mediante adoção do ensino remoto emergencial, as a�vidades
referentes ao Programa de Residência Pedagógica da Universidade Federal de Rondônia foram
retomadas, conforme o Processo SEI 99955135A.000002/2020-02, em especial no que consta no
documento SEI 0497431, que trata de O�cio direcionado à CAPES, cuja função é informar acerca do início
das a�vidades deste Programa previsto para 01/11/2020. Diante disso, para viabilizar o processo de
seleção, a Banca Examinadora deu início aos trabalhos de elaboração de Edital para seleção dos
residentes e preceptores bolsistas e não bolsistas do Subprojeto da Licenciatura em Educação Básica
Intercultural, com publicação prevista para o dia 22 de setembro de 2020; da professora Edineia: i)
informou que na úl�ma segunda-feira houve uma reunião entre a equipe da ação Saberes Indígenas na
Escola, representantes da PROPLAN e FUNDAPE para tratar do Plano de Ação e Termos de Referencia que
ainda não foram aprovados pelo MEC. A reunião resultou no encaminhamento de uma reunião com esse
grupo e representantes do MEC para dirimir as dúvidas com relação a contratação da Fundação para
operacionalizar os recursos do programa. Disse que o representante do MEC sugeriu que o problema
fosse resolvido por e-mail, a coordenação do programa imediatamente enviou um e-mail com as dúvidas
levantadas, mas que até o momento não recebeu resposta. Sugeriu que essa demora é devido à
instabilidade que está ocorrendo e segundo informações o andamento dos procedimentos para
lançamentos dos TEDs estão parados. Disse que na segunda-feira falará com o Sérgio de Oliveira, do MEC,
para buscar novos esclarecimentos; do professor Kécio Leite: i) que foram emi�das as novas portarias da
chefia e vice-chefia do Departamento para o mandato de 11/09/2020 a 10/09/2022; ii) que a UNIR foi
no�ficada pelo MEC a respeito de possíveis irregularidades no pagamento da Bolsa Permanência,
listando nominalmente estudantes da Licenciatura em Educação Básica Intercultural, sob o argumento de
que o curso não atenderia à carga horária mínima de 5 horas de a�vidades diárias, e que os estudantes
teriam excedido o tempo de duração do curso, e que por esse mo�vo a UNIR deveria revisar os cadastros
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e promover a devolução ao erário das bolsas pagas irregularmente, mas que o MEC teria se equivocado
quanto a estes argumentos em se tratando dos estudantes indígenas de nosso curso; iii) que a PROCEA
informou que estão previstos no orçamento da UNIR para 2021, conforme PLOA enviado pelo Governo
Federal ao Congresso Nacional, os seguintes valores para o PNAES: R$ 6.116.787,23 para pagamento de
bolsas, R$ 143.426,48 para custeio e R$ 237.327,98 para capital, sendo que estes valores ainda poderão
receber novos aportes visto que o Congresso Nacional está tentando reverter o corte linear de 18% no
orçamento do MEC para 2021; e iv) que os recursos do PROLIND foram descentralizados para a UNIR
integralmente, conforme plano de trabalho apresentado ao MEC, passando-se agora à fase de
contratação da fundação de apoio e empenho dos recursos para u�lização até 2023. 2. Deliberação sobre
ensino remoto no Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural com base na Resolução no
254/2020/CONSEA: após discussão, o CONDEP decidiu, por maioria dos votos dos conselheiros e uma
abstenção, suspender este ponto de pauta, tendo em vista a necessidade de reuniões prévias com os
estudantes para debater a matéria. 3. Deliberação sobre retomada de prazos dos processos de
contratação de docentes subs�tutos ao DEINTER, considerando a Port. no 415/2020/GR/UNIR: após
discussão, ficou decidido, por unanimidade de votos, solicitar nova suspensão dos prazos de contratação
até decisão sobre o ensino remoto pelo CONDEP, mas registra-se que alguns professores enfa�zaram a
importância de não perder o concurso de subs�tuto, que mesmo remotamente esses professores
poderiam, contribuir muito com o Departamento. 4. Designação de comissões permanentes para:
auxílio PNAES, Bolsa Permanência MEC, PROLIND: após manifestação, foram designados os servidores: i)
Carlos, Diones e Genivaldo para a comissão do PNAES; ii) Anna Frida, Fábio e Maria Lúcia para a
comissão do programa da Bolsa Permanência MEC; e, iii) Diones, Josélia e Kécio para a comissão do
PROLIND. Nada mais havendo a tratar o presidente do Conselho encerrou a reunião às 17 horas e 30
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 em Assuntos
Educacionais, em 19/09/2020, às 20:25, 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 QUESLER FAGUNDES CAMARGOS, Docente, em
19/09/2020, às 22:56, 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 KECIO GONCALVES LEITE, Chefe de Departamento, em
20/09/2020, às 10:31, 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 EDINEIA APARECIDA ISIDORO, Docente, em 20/09/2020,
às 15:16, 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 22/09/2020,
às 12:20, 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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