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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
@descricao_orgao_maiusculas@ 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

ORDEM DE SERVIÇO Nº 16/2019

O Chefe do Departamento de Educação Intercultural (DEINTER), no exercício de suas
atribuições, considerando o Plano de Ação do DEINTER para o ano de 2019 aprovado pelo Conselho de
Departamento em 26 de março de 2019, resolve:

 

I - Designar os servidores abaixo relacionados para compor Comissão de
Acompanhamento de Egressos do Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural:

 

Carma Maria Mar�ni – Membro

Diones Clei Teodoro Lopes – Membro

Genivaldo Frois Scaramuzza – Presidente

Maria Lúcia Cereda Gomide – Membro

Quesler Fagundes Camargos – Membro

 

II – Em seus trabalhos, a Comissão iden�ficará cada egresso do curso, desde sua primeira
turma, e, sempre que possível, coletará informações que possibilitem avaliar a contribuição do curso para
a atual atuação profissional dos egressos;

III – Na realização de seus trabalhos, a Comissão se u�lizará de contatos telefônicos dos
egressos e redes sociais, bem como consultará lideranças indígenas, secretarias de educação,
organizações indígenas e, sempre que possível, realizará visitas às comunidades indígenas em que
residem egressos do curso;

IV – A Comissão terá até 30 de outubro de 2019 para apresentar ao CONDEP/DEINTER o
relatório final de suas a�vidades;

V – Esta Ordem de Serviço entra em vigor a par�r desta data, revogadas as disposições em
contrário.

 

Ji-Paraná, 25 de abril de 2019
Prof. Dr. Kécio Gonçalves Leite

Chefe do Departamento de Educação Intercultural
Portaria nº 673/2018/GR/UNIR, de 04 de setembro de 2018

Documento assinado eletronicamente por KECIO GONCALVES LEITE, Chefe de Departamento, em
25/04/2019, às 22:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0120461 e
o código CRC 76FD7BF9.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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