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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos DOIS dias do mês de OUTUBRO, do ano de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se, por meio da plataforma digital de videoconferência Google
Meet, os docentes, o técnico do Departamento Acadêmico de Letras Vernáculas e a representante discente, sob a chefia do professor Agripino José Freire
da Fonsêca , a fim de tratarem da pauta da reunião ordinária do colegiado. Estavam presentes os professores  Ana Maria Felipini Neves, Élcio Aloisio
Fragoso, Fernando Simplício dos Santos, Geane Valesca da Cunha Klein, Heloísa Helena Siqueira Correia, José Eduardo Mar�ns de Barros Melo, Lucas
Mar�ns Gama Khalil, Lou- Ann Kleppa,  Maria Elizabete Sanches, Marília Lima Pimentel Co�nguiba, Maria Cris�na Victorino de França, Maria do Socorro
Dias Loura Jorrin, Natália Cris�ne Prado, Pedro Manoel Monteiro, Raquel Aparecida Dal Cor�vo, Sonia Maria Gomes Sampaio, Valdir Vegini,  o técnico Carlos
Roberto Wensing Ferreira e a representante discente Ingrid da Silva Costa. Jus�ficaram a ausência: Ausência jus�ficada: Maria de Fá�ma Castro de Oliveira
Molina. Professores afastados: Ana Maria Gouveia Cavalcan� Aguilar, José Flávio da Paz e Júlio César Barreto Rocha. O chefe do departamento iniciou a
reunião, a priori, repassando os informes para os presentes. Primeiro informe: Reforçou a necessidade de todos os conselheiros e conselheiras devem ter o
e-mail ins�tucional em funcionamento constante porque toda a correspondência administra�va será direcionada para os e-mails ins�tucionais; Segundo
Informe: O DALV, com o empenho dos representantes discentes, estava providenciando uma lista com assinaturas dos discentes que estavam interessados
em ter as aulas remotas. Os alunos constantes nessa lista, por turma, serão matriculados nas disciplinas ofertadas remotamente; Terceiro informe:
Agradecimento aos representantes discentes pelo empenho e esforço conjunto em conseguir as assinaturas dos demais alunos; Quarto Informe: A discente
Vitória Síton subs�tui, na reunião, o representante discente, Diego Figueiredo Moura. Após apresentar os seus informes, o Chefe do Departamento
Acadêmico de Letras Vernáculas-DALV passa a palavra para os conselheiros e conselheiras para os seus informes. Quinto informe:  A professora Heloísa
Helena Siqueira Correia falou sobre o III Congresso Métodos Fronteiriços: corpo(s), espacialidade(s), outra(s) democracias mobiliza para  os saberes plurais
que estão a compor as prá�cas que vem  fazendo nas margens e têm gerado respostas aos problemas  contemporâneos e às forças que atacam a vida. A
pretensão, para finalizar, é que as discussões proporão tomar com centralidade os processos educa�vos na perspec�va descolonizadora, an�rracista,
an�fascista, a fim de potencializar  condições de revide, de resistência e militância no enfrentamento do fascismo. Durante os dias 11, 12 e 13 de Novembro
, de forma virtual, pensando nas experiências de enfrentamento , da forma mais cole�va possível, os processos colonizadores. Segue o endereço para
acesso: h�ps://metodosfronteiricos.wixsite.com/deviramazoniaunir. Sexto informe:  O professor Lucas Mar�ns Gama Khalil fez a seguinte observação
relacionado ao Estágio Supervisionado: Em relação ao estágio regência, paralelamente à elaboração do plano adaptado, os docentes estão aguardando
resposta da SEDUC quanto à disponibilidade de escolas e docentes com aulas online, tendo em vista que é preciso, antes de tudo, haver campo de atuação
para o estágio e que nem todas as escolas estão realizando a�vidades síncronas (algumas delas apenas a�vidades assíncronas). Os três docentes
responsáveis pelo estágio docência no atual semestre, 2020/1, manifestaram a concordância em relação à con�nuidade da disciplina e, dessa forma, estão
em constante contato/discussão para a viabilização da oferta. Dentre as propostas já discu�das, estão: 1) a preferência por estágios em dupla
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(devido à escassez dos campos de estágio neste momento de pandemia); 2) a avaliação de planos de ensino diários em vez de projeto; 3) a possibilidade de
realização do estágio em ins�tuições par�culares. Todas essas propostas (ainda não fechadas) serão apresentadas aos alunos matriculados em reunião que
deverá ocorrer antes do retorno da disciplina. Sé�mo informe: O Professor José Eduardo Mar�ns de Barros Melo, com a palavra, informou que foi
convidado para par�cipar do 25° SELL (Vigésimo quinto Seminário de Estudos Linguís�cos e Literários) promovido pelo Campus da UNIR/Vilhena, que
ocorrerá nos dias 13, 14, 15, e 16/10/2020, por via online. Reforçou o convite para o evento SIMPFENNCO da UNIR que ocorrerá no período de 29 a 31 de
outubro. Pediu divulgação e par�cipação de todos nos eventos citados. Oitavo informe: A Professora Marília Lima Pimentel Co�nguiba informou sobre a
realização da Abralin em Cena Rondônia 2021. evento online que será realizado em março de 2021. Mais informações serão dadas na próxima reunião. Não
havendo mais informes, deu-se início à discussão dos itens da pauta. Primeiro item:  Redistribuição da professora Patrícia Goulart Tondineli, lotada no
Departamento de Estudos Linguís�cos e Literários - DELL, Campus UNIR/Vilhena para o Departamento Acadêmico de Letras Vernáculas - DALV, Campus
UNIR/PVH, por permuta de código de vaga, existente no DALV, processo SEI nº 999055969.000027/2020-40, parecer SEI id (0486622) e ata do DELL -
Vilhena, SEI id (0503554). Por estar ainda em andamento, no Conselho de Campus , na UNIR/VILHENA, o processo foi re�rado de pauta. Segundo
item: Cronograma de ajuste do semestre le�vo 2020/1 do  Departamento Acadêmico de Letras Vernáculas. O chefe do DALV, mostrou  o cronograma de
retomada de a�vidades remotas seguindo o que se preconiza a Resolução 254 e a Instrução Norma�va 02  aos docentes e que posteriormente, será postado
no site do departamento. Considerando as dificuldades encontradas para que o Estágio supervisionado, levando em consideração as especificidades da
disciplina, os professores acreditam que provavelmente não haverá as aulas, mas, irão reunir-se novamente para discu�r a viabilidade diante de todos os
imprevistos. Após discussões e análises, o Cronograma de ajuste apresentado segue como orientação das a�vidades que serão desenvolvidas no período
remoto. Terceiro item: Planos das disciplinas das aulas remotas com as adequações necessárias. O professor Agripino José freire da Fonsêca demonstrou a
todos os presentes o modelo de plano de disciplina a ser adotado para a modalidade de aula remota conforme encaminhamento do NCH. Os conselheiros e
conselheiras fizeram suas considerações e apresentaram suas dúvidas e apreensões quanto à realização das a�vidades docentes, por via remoto, levando
em conta as dificuldades rela�vas ao manuseio de ferramentas tecnológicas, qualidade do acesso à internet, disponibilidade dos alunos, distribuição das
horas entre as aulas síncronas e assíncronas, questões de direito de imagens e autorais, além de outras. Isto posto, e dando por entendido o preenchimento
do Plano de Disciplina apresentado pelo DALV, todos foram favoráveis ao modelo proposto. Quarto item:  Solicitação do aluno André Tose Gomes conforme
transcrição a seguir:  "Eu, André Luís Tose Gomes, matrícula nº. 201810202, iniciei o curso em 2015 em Vilhena e devido a mudança de campus já tenho 5
anos no curso, tendo feito mais disciplinas que o requerido/aproveitado. Antes da pandemia estava cursando as duas disciplinas que me restam para
conclui-lo: TCC - Produção e Defesa e Literatura do Real e do Inefável. Com o retorno das aulas na modalidade remota, retornarei com o TCC, ficando
pendente apenas a Literatura. Gostaria, considerando minha situação, de verificar junto ao Departamento se existe algo que pode ser feito para que eu
consiga concluir o curso neste semestre." Foi colocado em votação e foi decidido que o aluno terá o acompanhamento da disciplina  de Literatura do Real e
do Inefável - DAL00028, em atendimento de excepcionalidade, com o Professor Pedro Manuel Monteiro, sendo 19 votos favoráveis e uma abstenção. Nada
mais havendo a constar, eu, Carlos Roberto Wensing Ferreira, indicado secretário ad hoc, encerro esta ata, que será assinada por mim e pelo Chefe do
Departamento Acadêmico de Letras Vernáculas, professor Agripino José Freire da Fonsêca, seguida da lista de presença dos demais membros.

 

Documento assinado eletronicamente por AGRIPINO JOSE FREIRE DA FONSECA, Chefe de Departamento, em 02/10/2020, às 17:11, 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 CARLOS ROBERTO WENSING FERREIRA, Técnico em Assuntos Educacionais, em 02/10/2020, às 17:12, conforme

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 0505645 e o código CRC 2AF064C5.

Referência: Processo nº 23118.000327/2020-11 SEI nº 0505645

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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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

LISTA DE PRESENÇA

Sessão ordinária da DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO, em 02/10/2020, às 09 horas.

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO MANOEL MONTEIRO, Docente, em 02/10/2020, às 09:57, 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 LUCAS MARTINS GAMA KHALIL, Docente, em 02/10/2020, às 10:03, 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 NATALIA CRISTINE PRADO, Docente, em 02/10/2020, às 10:04, 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 MARILIA LIMA PIMENTEL COTINGUIBA, Docente, em 02/10/2020, às 10:04, 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 CRISTINA VICTORINO DE FRANCA, Docente, em 02/10/2020, às 10:05, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ANA MARIA FELIPINI NEVES, Docente, em 02/10/2020, às 10:06, 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 FERNANDO SIMPLICIO DOS SANTOS, Docente, em 02/10/2020, às 10:07, 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 GEANE VALESCA DA CUNHA KLEIN, Docente, em 02/10/2020, às 10:08, 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 ELIZABETE SANCHES, Docente, em 02/10/2020, às 10:27, 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 JOSE EDUARDO MARTINS DE BARROS MELO, Docente, em 02/10/2020, às 10:31, 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 CARLOS ROBERTO WENSING FERREIRA, Técnico em Assuntos Educacionais, em 02/10/2020, às 10:34, 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 ELCIO ALOISIO FRAGOSO, Docente, em 02/10/2020, às 10:55, 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 Ingrid da Silva Costa, Usuário Externo, em 02/10/2020, às 11:51, 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 DO SOCORRO DIAS LOURA JORRIN, Docente, em 02/10/2020, às 12:41, 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 AGRIPINO JOSE FREIRE DA FONSECA, Chefe de Departamento, em 02/10/2020, às 12:54, conforme horário
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oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALDIR VEGINI, Docente, em 02/10/2020, às 13:07, 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 LOU ANN KLEPPA, Docente, em 02/10/2020, às 14:01, 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 0505641 e o código CRC F0CC9475.

Referência: Processo nº 23118.000327/2020-11 www.unir.br SEI nº 0505641
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