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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

ORDEM DE SERVIÇO Nº 14/2020

O Chefe do Departamento de Educação Intercultural, no exercício de suas atribuições,
considerando deliberação do Conselho do Departamento, conforme Ata de Reunião CONDEP DEINTER de
18.09.2020 (0524220), resolve:

I - Nomear os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de
Acompanhamento das Ações do Programa Nacional de Assistência Estudan�l (PNAES) no âmbito do
Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural:

 

CARLOS ALEXANDRE BARROS TRUBILIANO

DIONES CLEI TEODORO LOPES

GENIVALDO FRÓIS SCARAMUZZA

 

II - Atribuir à Comissão as seguintes a�vidades: manter permanente diálogo com a
PROCEA sobre encaminhamentos do PNAES no âmbito do curso, divulgar aos estudantes do curso
informações rela�vas ao PNAES, elaborar relatórios da frequência dos estudantes benificiários do auxílio
PNAES nas a�vidades do curso ao final de cada etapa le�va, manter atualizados os cadastros e os termos
de compromisso dos estudantes do curso que são beneficiários do PNAES, e elaborar listas nominais
de solicitação de pagamentos dos auxílios aos estudantes que atendem aos critérios do PNAES em cada
semestre le�vo do curso.

III - Convalidar as ações pra�cadas pela Comissão no período de 19/09/2020 a 27/10/2020.

 IV - Esta Ordem de Serviço entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.

Ji-Paraná, 28 de outubro de 2020.
Prof. Dr. Kécio Gonçalves Leite

Chefe do Departamento de Educação Intercultural
Port. 420/GR/UNIR/2020

Documento assinado eletronicamente por KECIO GONCALVES LEITE, Chefe de Departamento, em
28/10/2020, às 01:32, 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 0524225 e
o código CRC BF77A82F.
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