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DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos trinta (30) dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um (2021), reuniram-se, por meio
eletrônico, de forma remota, em sala virtual do aplica vo Meet do Google, às 9 horas, em reunião
ordinária, os seguintes membros docentes do Conselho do Departamento de Educação Intercultural -
DEINTER: 1) GENIVALDO FRÓIS SCARAMUZA, (Presidente do CONDEP), 2) CARMA MARIA MARTINI, 3)
CARLOS ALEXANDRE BARROS TRUBILIANO, 4) EDINEIA APARECIDA ISIDORO, 5) FÁBIO PEREIRA
COUTO, 6) JOSÉLIA GOMES NEVES, 7) MARIA LUCIA CEREDA GOMIDE, 8) ANNA FRIDA HATSUE
MODRO (falta jus ficada), 9) QUESLER FAGUNDES CAMARGOS, 10) ROSELINE MEZACASA, 11)
VANÚBIA SAMPAIO DOS SANTOS LOPES, 12) RODRIGO TAVARES GODOI, 13) CRISTÓVÃO TEIXEIRA
ABRANTES, 14) KÉCIO GONÇALVES LEITE. Esteve presente Arthemiza Evangelista Sansão
(representante discente Titular) e Edson Modesto (docente UNIR-Porto Velho). Não par ciparam da
reunião as professoras: GICELE SUCUPIRA FERNANDES (afastamento para qualificação), LUCIANA
CASTRO DE PAULA (afastamento para qualificação), e o TAE DIONES CLEI TEODORO LOPES
(afastamento para qualificação). Antes de iniciar a ordem do dia o presidente do CONDEP solicitou a
inclusão do ponto de pauta referente ao Processo 23118.013194/2021-24. Aprovado por unanimidade.
A ordem do dia foi refigurada para: 1– Informes; 2 - Pautas: A) Homologação das A vidades
Acadêmico-Cien fico-Culturais (processo: 23118.012797/2021- 17, Processo: 23118.012798/2021-53);
B) Processo 23118.012909/2021-21 - permuta entre os docentes Carlos Trubiliano (UNIR-JP) e Edson
Modesto (UNIR-PVH); C) Escolha da área específica da turma F – áreas a serem ofertadas para a
turma F; D) Distribuição das disciplinas de 2021.1; E) Calendário especial para oferta de disciplinas
especiais 2021.1; F) Avaliação discente; G)) Subs tuição de membro da comissão PROLIND;
H) Comissão permanente de acompanhamento das A vidades Acadêmico-Cien fico-Culturais;
I) Progressão Funcional da servidora Josélia Gomes Neves; J) Homologação de a vidades acadêmico-
cien fico-culturais (Processo 23118.013194/2021-24). Ato con nuo. ORDEM DO DIA: 1. Informes: A)
Genivaldo Scaramuza (presidente CONDEP): a divulgação dos resultados do ves bular será realizada
no dia 07/12/2021; os professores do DEINTER devem lançar suas respec vas aulas do segundo
semestre de 2021 no SIGAA referente ao ano le vo de 2020.2. B) Josélia Neves: para a realização do
VIII Seminário de Educação Intercultural (6 a 9 de dezembro de 2021) faz-se necessário que cada
mediador de mesa cumpra suas a vidades previamente designadas a fim de evitar transtornos. C)
Edneia Isidoro: corre-se o risco de perda de recurso (R$ 150.000,00) devido a impasse quanto a
relação incongruente entre convênio versus contrato do recurso do PROLIND. Ato contínuo. 2. PAUTAS:
A ) Homologação de a vidades acadêmico-cien fico-culturais (Processo 23118.012797/2021-17 e
Processo 23118.012798/2021-53): Andrade Aruak (Matrícula 201520016) e Arlene Soares Tuparí
(Matrícula 201520011), respec vamente, sob relatoria do professor Quesler Camargos. Aprovado por
unanimidade. B) Processo 23118.012909/2021-21 - permuta entre os docentes Carlos Trubiliano
(UNIR-JP) e Edson Modesto (UNIR-PVH): o professor Carlos Alexandre Trubiliano leu memorando
pautando a viabilidade de sua permuta sem prejuízos ao departamento e o professor Edson Modesto
frisou seu interesse em fazer parte do corpo docente do DEINTER e contribuir com estudos voltados
para comunidades tradicionais. O professor Fábio elogiou o currículo do professor Edson Modesto e
enfa zou sobre a chegada de novos docentes da área de História. O professor Quesler Camargos
perguntou acerca da especificidade de lecionar em um curso como o DEINTER. O professor Edson
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Modesto respondeu que não possui experiência na docência indígena, mas que possui larga
experiência na docência. O professor Genivaldo Scaramuza ques onou acerca da par cipação do
docente Edson Modesto no ins tuto KALEO. O professor Edson Modesto enfa zou que o ins tuto não
possui vínculo polí co, religioso e não tem fins lucra vos. A professora Roseline Mezacasa solicitou
mais detalhas da trajetória/formação acadêmica e de pesquisa do docente. O professor Edson
Modesto deu ênfase para a sua formação que dialoga com as comunidades tradicionais a par r de
territorialidade, memória, história; especialmente a par r da pesquisa doutoral. Ato con nuo. O
professor Edson Modesto foi convidado a se re rar da reunião para mais sistema zação entre os
docentes do DEINTER. Professora Josélia Neves enfa zou não congruência de áreas entre os docentes
da permuta. Professor Kécio Leite enfa zou que o professor Carlos não somente é atuante na
docência, mas também em outros espaços administra vos e de produção cien fica, por isso reforçou
a necessidade de código de vaga para tentar minimizar o impacto de sua saída do departamento. O
professor Genivaldo Scaramuza considerou o descompasso entre a formação do docente Edson
Modesto e o PPC do curso DEINTER. A professora Edneia Isidoro enfa zou a contribuição do professor
Carlos Alexandre Trubiliano no curso e que entende a angús a quanto ao interesse par cular/familiar.
O professor Carlos Alexandre Trubiliano enfa zou que a solicitação de permuta não representa
desrespeito com o departamento, mas que com ela abre a possibilidade de novas oportunidades e
expansão da área de Sociedade. Votação: nove (9) votos contrários e cinco (5) favoráveis à permuta
entre os docentes Carlos Trubiliano (UNIR-JP) e Edson Modesto (UNIR-PVH). C) Escolha da área
específica da turma F – áreas a serem ofertadas para a turma F: o professor Kécio Leite deu ênfase
para o edital até a turma G de 2019, a delimitação das áreas é o total de quatro (4). A professora
Josélia Neves endossou a afirmação do professor Kécio Leite. O professor Quesler Camargos atestou
que a oferta das quatro (4) áreas para todas as turmas excede o número de docente do departamento.
A professora Edneia Isidoro relatou que uma saída é, como já realizada anteriormente, a junção de
turmas para as aulas síncronas. Por unanimidade, foi aprovada a oferta de todas as áreas para a
turma F. D ) Distribuição das disciplinas de 2021.1: o professor Genivaldo Scaramuza apresentou o
quadro de disciplinas a serem ofertadas para dez (10) turmas. Decidiu-se pelo encaminhamento do
quadro aos docentes para que possam selecionar as disciplinas por área. E ) Calendário especial para
oferta de disciplinas especiais 2021.1: o professor Genivaldo Scaramuza falou do calendário específico
para oferta de disciplinas especiais entre dezembro de 2021 e março de 2022, pois há doze (12)
processos de pedidos de disciplinas especiais. A professora Josélia Neves encaminhou: oferta para
turma D e para quem fez solicitação até a presente data, priorizando os formandos. Aprovado com
uma (1) abstenção. F) Avaliação discente: o professor Genivaldo Scaramuza apresentou o relatório das
avaliações discente de 2019.1 e 2019.2 com as planilhas de comentários constantes no Processo:
999119640.000086/2019-68; relatórios de avaliação discente 2020.1 com planilha de comentários
constante no Processo: 23118.002956/2021-67. Aprovado por unanimidade. Acrescentou que para o
ano de 2021.1 já existe processo aberto para consolidação (PROCESSO Nº 23118. 002956/2021-67).
Ato con nuo. Recomposição da comissão de avaliação discente: após candidatura das docentes
Roseline Mezacasa e Carma Mar ni foi aprovada por unanimidade. G ) Subs tuição de membro da
comissão PROLIND: a professora Roseline Mezacasa se candidatou para ocupar a vaga. O professor
Kécio enfa zou o papel dos membros e agradeceu a disposição da professora ao mesmo tempo que
reforçou o entrave do recurso e a limitação executora e de coordenação da comissão. Aprovado por
unanimidade o nome da professora Roseline Mezacasa. H ) Comissão permanente de
acompanhamento das A vidades acadêmico-cien fico-culturais: o professor Genivaldo Scaramuza
solicitou que cada área seja representada por um docente. Inscreveram-se a professora Carma Mar ni
(Ciências da Natureza), Genivaldo Scaramuza (Educação Intercultural anos iniciais), Roseline
Mezacasa (Sociedade) e Fábio Couto (Linguagens). Aprovado por unanimidade. I) Progressão Funcional
da servidora Josélia Gomes Neves: após leitura da relatora Vanubia Lopes, o parecer foi favorável de
professor Associado II para Associado III com total de cento e vinte e nove pontos (129). Aprovado por
una ni mi da de . J ) Homologação de a vidades acadêmico-cien fico-culturais (Processo
23118.013194/2021-24): Regina Hogab Hud Suruí (Matrícula 201520039) sob relatoria do professor
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Genivaldo Scaramuza. Aprovado por unanimidade. Sem mais a declarar, eu RODRIGO TAVARES GODOI
lavrei a referida Ata às 12h25.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO TAVARES GODOI, Docente, em
01/12/2021, às 13:06, 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 ROSELINE MEZACASA, Docente, em 01/12/2021, às
13:17, 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, Docente, em 01/12/2021,
às 13:30, 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
01/12/2021, às 13:39, 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 GENIVALDO FROIS SCARAMUZZA, Chefe de
Departamento, em 01/12/2021, às 13:58, 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 01/12/2021,
às 14:21, 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, Membro da Comissão, em
01/12/2021, às 16:57, 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 CARLOS ALEXANDRE BARROS TRUBILIANO, Docente,
em 01/12/2021, às 16:58, 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
01/12/2021, às 17:01, 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 01/12/2021, às
17:54, 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, Membro da
Comissão, em 02/12/2021, às 08:56, 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 VANUBIA SAMPAIO DOS SANTOS LOPES, Docente,
em 02/12/2021, às 17:58, 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
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0827496 e o código CRC A33C7D36.

Referência: Proces s o nº 23118.000899/2021-81 SEI nº 0827496
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