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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

ORDEM DE SERVIÇO Nº 12/2021/DAEI-JP/CJP/UNIR

O Chefe pro-tempore do Departamento de Educação Intercultural, designado pela Portaria
nº 350/2021/GR/UNIR de 08 de junho de 2021, no exercício de suas atribuições, resolve nomear os/as
docentes abaixo relacionados/as para comporem comissão a fim procederem as seguintes ações:

 

I - Sistema�zar a proposta de calendário acadêmico do curso de Licenciatura em Educação Básica
Intercultural para o segundo semestre de 2021, observando o parágrafo 5º do ar�go 5º da Resolução nº
301, de 26 de março de 2021 que Dispõe sobre o calendário acadêmico de 2020-2.

II - Proceder a atualização do cronograma de a�vidades do Edital 001/2019 – processo sele�vo – DEINTER
descrito no processo 999119640.000080/2019-91 em consonância com a proposta de calendário
acadêmico a ser executo em 2021-1.

III- Atualizar, no interior do Edital, datas e links para informações e con�nuidade do processo sele�vo.

IV- Re�ficar no Edital 001/2019 – processo sele�vo – DEINTER, a composição e formato da prova
avalia�va, em consonância ao aprovado em reunião ordinária do CONDEP do mês de maio de
2021 (0688493).

V- Elaborar os critérios de avaliação das provas disserta�vas, bem como, propor o formato, temá�cas e
demais ações necessárias para o andamento do processo sele�vo.

VI- Construir jus�fica�va sobre a mudança de formato da avaliação do processo sele�vo tendo em vista o
momento pandêmico e necessidades de distanciamento social previsto na Portaria nº
198/2021/GR/UNIR. A referida jus�fica�va fará parte do conjunto documental a ser encaminhado a
procuradoria jurídica da UNIR.

Compõe esta comissão os seguintes servidores:

Diones Clei Teodoro Lopes 

Edinéia Aparecida Isidoro

Josélia Gomes Neves

Quesler Fagundes Camargos

Rodrigo Tavares Godoi

Roseline Mezacasa

Vanubia Sampaio dos Santos Lopes

A comissão terá o prazo de 30 dias para a realização dos trabalhos.

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

Ji-Paraná, 10 de junho de 2021
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Prof. Dr. Genivaldo Frois Scaramuzza
Chefe pro tempore do DEINTER

PORTARIA Nº 350/2021/GR/UNIR
 

Documento assinado eletronicamente por GENIVALDO FROIS SCARAMUZZA, Chefe pro Tempore,
em 10/06/2021, às 16:21, 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 0688494 e
o código CRC C5910750.

 

Referência: Processo nº 23118.006429/2021-21 SEI nº 0688494

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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