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DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos vigésimo oitavo dias (28) dias do mês de setembro (09) 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 nove horas
(9h), em reunião extraordinária, os seguintes membros docentes do Conselho do Departamento de
Educação Intercultural (DEINTER): (1) GENIVALDO FRÓIS SCARAMUZZA (Presidente do CONDEP), (2)
ANNA FRIDA HATSUE MODRO, (3) CARLOS ALEXANDRE BARROS TRUBILIANO, (4) CARMA MARIA
MARTINI, (5) CRISTÓVÃO TEIXEIRA ABRANTES, (6) FÁBIO PEREIRA COUTO, (7) MARIA LUCIA CEREDA
GOMIDE, (8) QUESLER FAGUNDES CAMARGOS, (9) JOSÉLIA GOMES NEVES, (10) KÉCIO GONÇALVES
LEITE e (11) VANÚBIA SAMPAIO DOS SANTOS LOPES. Não par ciparam da reunião os professores:
RODRIGO TAVARES GODOI (falta jus ficada), GICELE SUCUPIRA FERNANDES (afastamento para
qualificação), LUCIANA CASTRO DE PAULA (afastamento para qualificação), EDINEIA APARECIDA
ISIDORO (falta jus ficada) e ROSELINE MEZACASA (Falta jus ficada) e o Técnico em Assuntos
Educacionais (TAE) DIONES CLEI TEODORO LOPES (afastamento para qualificação).  Ainda esteve
presente o representante discente: MAX RAPHAEL NASCIMENTO GOMES. ORDEM DO DIA - I -
Informes: (i) da parte do professor Genivaldo: o chefe de departamento iniciou a reunião, informando
que a reunião é ordinária e não extraordinária, como informado erroneamente na convocação.
Informou também que foi finalizada e enviada a lista de estudantes para pagamento do auxílio
PENAES. Informou também que a comissão pretende criar um formulário de relatório padronizado, para
facilitar a análise pedagógica do relatório. Da parte da professora Anna: a Grazi, da SERCA, não estava
conseguindo inserir os alunos nas disciplinas por conta do calendário geral da Unir, mas que ela
começou a realizar a matrícula dos alunos nessa segunda, e pediu que os professores, que tenham
alguma alteração para ser feita, que informem para ela, para poder encaminha a Grazi. Da parte da
professora Maria Lúcia: que está par cipando da comissão de elaboração do projeto de viveiro de
mudas na vas para o Campus Ji-Paraná, juntamente com professores da Engenharia Ambiental, que
faz parte do Programa de meio ambiente e sustentabilidade, coordenado pela professora Dr. Neiva
Araújo. Em relação ao outro projeto deste programa, o do centro de vivência para os alunos, será
discu do, tendo duas propostas que serão apresentadas aos alunos e professores do Departamento
Intercultural, lembrando que ela não faz parte dessa comissão. Da parte da professora Vanúbia: que a
comissão de seleção de estudantes para monitoria acadêmica, composta pelas professoras Vanúbia e
Carma, concluiu as a vidades desta ordem de serviço, sendo que foram aprovados os monitores:
Leandro Arara e Regina Suruí, para serem monitores de disciplinas rela vas ao semestre de 2020.2 a
ser desenvolvidas na etapa de 2021.2. 2- Recomposição da comissão de acompanhamento do
Programa de Assistência Estudan l PNAES   – O professor Genivaldo informou sobre a necessidade
de recomposição da comissão de acompanhamento do PNAES, tendo em vista que o Dines, que estava
relacionado nestas comissões, está afastado. Após discussão, a professora Carma foi indicada para a
comissão PNAES.  O professor Kécio sugeriu que indique um representante discente para compor essa
comissão. A professora Josélia disse que se deve ater também às questões de sigilo dos estudantes,
tendo um par cipante indígena nesta comissão, poderia comprometer o sigilo destes relatórios. O
professor Genivaldo propôs que seria melhor que a indicação do estudante deva ser encaminhada à
PROCEA. Após discussão, o nome da professora Carma foi aprovado por unanimidade para compor
esta comissão. Assim a comissão fica formada pelas professoras Carma e Josélia e pelo professor

Ata de Reunião DAEI-JP 0770291         SEI 23118.000899/2021-81 / pg. 1



Genivaldo.  3- Recomposição da Comissão do Prolind - O professor Genivaldo informou da
necessidade da recomposição da comissão do Prolind, tendo em vista que o Dines, que estava
relacionado nesta comissão, está afastado. Após discussão, o nome da professora Edineia foi indicado
para a comissão do PROLIND. Em votação, o nome da professora Edineia foi aprovado por
unanimidade, assim, a comissão ficou composta pelo professor Kécio e professoras Edineia e Vanúbia.
4 - Processo: 23118.009979/2021-01 - Resposta ao o cio número 78/2021/AUDIN/REI/UNIR (prazo
até 08/10/2021) Plano Acadêmico de cada docente – O professor Genivaldo informou que a CGU
cobra a exposição de acompanhamento de planos acadêmicos no Site do Departamento. Segundo a
professora Anna, os planos acadêmicos são os mesmos que denominamos de planos anuais de
a vidades docentes e que esses planos estão documentados, bastando inseri-los no site do Deinter. A
CGU também pede para serem publicados também os planos de ensinos das disciplinas e também os
relatórios de execução dos planos anuis. A professora Anna pediu que os professores, que não
apresentaram o plano anual, que apresentem até a próxima sexta (01/10) para dar tempo de
encaminhá-los ao João, uma vez que ele ficou responsável por responder ao o cio da CGU. Além
disso, a professora Anna pediu, para aqueles que já veram os planos aprovados, que verifiquem se
os planos precisam de modificações. Além disso há a necessidade de fazer um plano para o
administra vo, no caso o plano deve ser elaborado pelo Diones.  Professora Josélia sugeriu, pela
caracterís ca do curso, que se aproveite os relatórios das progressões, como relatórios dos planos,
para evitar o acúmulo de trabalhos. O professor Kécio corrobora a proposta da Josélia e sugeriu ainda
que se publique também os links dos Currículos La es. Por fim ficou acordado dos professores
fazerem as revisões dos planos anuais e planos de ensino para que seja publicado no site do
departamento.  5 – Processo: 999119640.000080/2019-91 - Aprovação da versão final do Edital de
Seleção. (Distribuição de tarefas entre os membros da comissão de seleção - Todo o
Departamento) – O professor Genivaldo apresentou o edital com as modificações realizadas pela
comissão, tendo como base o parecer da Procuradora da Unir. Após apresentação, foi aberta a
discussão sobre essas modificações. O professor Quesler sugeriu amentar o tempo de realização da
prova, iniciando no dia 25/10, ficando, assim, duas semanas de realização da prova e não uma. Em
votação, a modificação de realização da prova foi aprovada. Em seguida foi colocado em votação o
edital, que foi aprovado por unanimidade. Após a votação, foi aberta a discussão para formação de
comissões de trabalho para a realização do ves bular do intercultural. Após discussão, foram
formadas as seguintes comissões de trabalho realização do ves bular: (i) Comunicação, os
professores: Genivaldo e Vanubia; (ii) Recebimento das redações (deve elaborar uma metodologia de
trabalho), os professores: Genivaldo, Anna Frida, Josélia e Edineia; (iii)   Correção das redações, os
professores: Josélia, Fábio, Quesler, Kécio, Carma, Maria Lúcia, Edinéia, Carlos, Rozeline e Rodrigo.  6
– Reintegração de Curso: Relator professor Quesler – Antes de apreciar o processo em tela, o
professor Genivaldo solicitou a inclusão do processo 23118.009703/2021-14, que diz respeito à
apreciação do relatório de validação das a vidades acadêmico-cien fico-culturais da estudante
MARCELINA ORO WARAM XIJEIN. Colocado em votação, a inclusão do processo foi aprovada por
unanimidade. Em seguida foram apreciados, sob a relatoria do professor Quesler, os processos:
 3118.009862/2021-19 - ROSINALDO ORO NÃO; 23118.009735/2021-10 - IBEBEAR SURUI;
23118.009734/2021-75 - JESSÉ ORO WAMARAM e 23118.009731/2021-31 - JOACYR ORO NÃO. Após
apreciação dos processos, foram colocados em votação, sendo aprovados por unanimidade. 7-
Processo: Homologação da a vidades acadêmico-cien fico-culturais da estudante Marcelina Oro
Waram Xijein. Sob a relatoria do professor Quesler, o processo foi apreciado e avaliado, sendo
aprovado por unanimidade. 8 - Processo: 999551421.000028/2019-18 - Avaliação do curso pelo MEC
– Atualização de documentos. A professora Anna falou sobre a previsão da visita do MEC para
reavaliação do curso e solicitou que os professores façam a revisão da documentação das pastas
docentes que deverão ser inseridas no site do departamento. Nada mais havendo a tratar o
Presidente do CONDEP encerrou a reunião, às onze hora e vinte e sete minutos (11h e 27min) e eu,
FÁBIO PEREIRA COUTO, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais
conselheiros e conselheiras presentes.
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Documento assinado eletronicamente por FABIO PEREIRA COUTO, Docente, em 29/09/2021, às
11:43, 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 29/09/2021, às
13:51, 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 29/09/2021, às 17:41, 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 30/09/2021, às 09:43, 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 30/09/2021,
às 11:11, 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 30/09/2021, às 11:27, 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 30/09/2021,
às 11:40, 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, Vice-Chefe de
Departamento, em 30/09/2021, às 11:58, 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 CRISTOVAO TEIXEIRA ABRANTES, Docente, em
07/10/2021, às 02:39, 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
0770291 e o código CRC 8BA4090C.

Referência: Proces s o nº 23118.000899/2021-81 SEI nº 0770291
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