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Aos vinte e sete (27) dias do mês de novembro (11) de dois mil e dezoito (2018), reuniram-se, na sala
do Laboratório de Línguas e Culturas Indígenas - LALIC, às 15 horas, em reunião ordinária, os
seguintes membros do Conselho do Departamento de Educação Intercultural - DEINTER: Kécio
Gonçalves Leite (presidente do CONDEP), Andreia Teschi Mo a Souza, Carma Maria Mar ni, Fábio
Pereira Couto, Gicele Sucupira Fernandes, Josélia Gomes Neves, Quesler Fagundes Camargos, Vanúbia
Sampaio dos Santos Lopes, Célio Nakyt Arara (representante da comunidade), Celsos Souza da Silva
Kaxarary (representante discente) e eu, Diones Clei Teodoro Lopes. Não par ciparam da reunião: Anna
Frida Hatsue Modro (falta jus ficada), Carlos Alexandre Barros Trubiliano (falta jus ficada), Cristóvão
Teixeira Abrantes (afastamento para qualificação), Edineia Aparecida Isidoro (afastada para
qualificação), Genivaldo Fróis Scaramuza (afastamento), Luciana Castro de Paula (afastada para
qualificação) e Maria Lucia Cereda Gomide (licença saúde). Es veram ainda presentes Iliandro
Sabanê, Jardeli da Silva de Oliveira e Rozilene Magipo dos Santos. ORDEM DO DIA: 1. Informes: a
professora Josélia informou que três pesquisadoras do GPEA farão suas defesas na sexta-feira e que a
referida professora estará na banca delas. O professor Fábio informou que a comissão de avaliação
docente completará algumas avaliações essa semana, para isso necessita da colaboração dos
colegas. A professora Gicele informou que o fórum escreveu um documento final, cujo documento foi
encaminhado a Reitoria do IFRO e será enviado a Reitoria da UNIR e FUNAI. O prof. Quesler solicitou a
chefia para criar um momento para distribuir os livros que já chegaram do PROLIND. O discente Celsos
solicitou inclusão de pauta do seguinte ponto: Armazenamento das mudanças dos discentes no
período entre etapa. Em seguida, a professora Josélia solicitou que seja realizada a avaliação dos dois
úl mos seminários, antes da próxima etapa. 2. Afastamentos e convalidações: a) QUESLER
FAGUNDES CAMARGOS (de 02 a 04.12.2018, para realizar abastecimento de combus vel a
estudantes indígenas do curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, na cidade de Costa
Marques-RO, em retorno às aldeias após a vidades de estudos intensivos da etapa 2018/2) –
aprovado por unanimidade; b) KECIO GONÇALVES LEITE (I - de 02 a 04.12.2018, para realizar
abastecimento de combus vel a estudantes indígenas do curso de Licenciatura em Educação Básica
Intercultural, na cidade de Guajará-Mirim-RO, em retorno às aldeias após a vidades de estudos
intensivos da etapa 2018/2; e, II - de 19 a 20.11.2018, para realizar palestra e/ou mesa redonda
durante a realização da II SELIMAT, no IFRO campus Vilhena-RO) – aprovado por maioria; c) JOSELIA
GOMES NEVES (de 30.11 a 01.12.2018, para par cipar como membro de Bancas de defesa de
Dissertação no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar - Mestrado Profissional
em Porto Velho, Rondônia) – aprovado por unanimidade; e, d) GICELE SUCUPIRA FERNANDES (I - de
01 a 07.12.2018, para realizar a vidades do projeto de pesquisa Olhares Diversos sobre o
atendimento à saúde das mulheres indígenas em Porto Velho-RO (PPSUS/Fapero); II - de 07 a
15.12.2018, para apresentar trabalho na 31ª Reunião Brasileira de Antropologia, na cidade de Brasília-
DF) – aprovado por unanimidade. 3. Requerimento dos docentes Gicele Sucupira Fernandes e
Quesler Fagundes Camargos para manifestação do CONDEP sobre pagamento de diárias: após
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discussão, o professor Fábio pediu para que fosse revista a política de afastamento do DEINTER, tendo
em vista que os docentes ficam sobrecarregados com os afastamentos dos colegas. Em seguida, o
professor Quesler informou que foi negado o pedido de diárias para a professora Gicele por esta
residir em Porto Velho. A professora Gicele informou que em afastamentos anteriores para Porto Velho
não solicitava diárias porque seu companheiro residia lá e porque não se tratava de a vidade prevista
no planejamento do PROLIND, como a realizada durante o afastamento em questão. Ao responder aos
vários ques onamentos da professora Josélia e do professor Quesler, a professora Gicele informou
que durante sua licença saúde em Campinas/SP par cipou de a vidades do doutorado na UFSCAR, em
São Carlos. Vale salientar que as a vidades do doutorado em andamento da professora cons tuem
grave irregularidade, uma vez que tal ato contraria frontalmente a Resolução 033/CONSUN, de 09 de
março de 2018, que fixa normas para afastamento de docentes para cursarem capacitações. A Profa.
Josélia salientou que não é a primeira vez que os afastamentos da professora Gicele são objetos de
discussão no departamento, sobretudo, em função das constantes ausências inclusive no primeiro
semestre por ocasião da elaboração da minuta do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) conforme podem
atestar as atas do NDE e do departamento. Acrescentou ainda que o fato de estar com atestado e
cursando disciplinas no doutorado sugere subterfúgio, uma vez que oficialmente o Departamento em
nenhum momento foi comunicado. Diante dessa situação, há necessidade de apuração de fatos e
encaminhamento de providências. Em votação, foi indeferido o pagamento das diárias à professora
Gicele por 4 votos contrários, nenhum voto favorável e 6 abstenções. 4. Armazenamento das
mudanças dos discentes no período entre etapa: após a fala do membro discente Celsos, o
Conselho decidiu que ficarão armazenados somente geladeiras, televisores e fogões, na sala do GPEA
e debaixo da rampa. Caso tais utensílios não caibam nestes espaços, o Departamento solicitará da
direção uma sala de aula para essa finalidade, decisão que foi aprovada por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar o presidente do Conselho encerrou a reunião às 17 horas, 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
Administrativo, em 30/11/2018, às 12:09, 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, Docente, em
30/11/2018, às 12:23, 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
30/11/2018, às 12:29, 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 30/11/2018, às 17:18, 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 FABIO PEREIRA COUTO, Docente, em 01/12/2018, às
12:42, 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 04/12/2018,
às 15:08, 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
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http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0030311 e o código CRC 698CACA8.

Referência: Proces s o nº 999119640.000005/2018-49 SEI nº 0030311
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