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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARTES - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Ata da reunião ordinária do dia oito de dezembro de dois mil e vinte e um, iniciada às 14h00min, do
Conselho do Departamento de Artes (CONDEP), realizada via Webconferência (Na
Sala Virtual h�ps: meet.google.com/eif-qtds-kpg), estando presentes os professores Alexandre Falcão de
Araújo - Presidente do CONDEP, Francisco Zmekhol Nascimento de Oliveira Vice-Presidente do CONDEP,
José Maria Lopes Junior, Ezenice Freitas, Jussara Trindade Moreira, Luiz Daniel Lerro, André Riga�, Samira
Margo�o, Edilson Schultz, Pritama Morgado Brussolo, Cléber Maurício de Lima, Edison do Carmo Arcanjo,
Alexandre de Negreiros Mo�a, Cris�ano Sousa dos Santos e Osvaldo Augusto de Oliveira;
os servidores técnicos João Ma�as Pinheiro e Renan Carvalho de Farias, e por fim, os Representantes
Estudan�s Alefe Miqueias Silva Alves, Pétala Rosalina da Silva e Castro, Jonathan Ignácio e Samara Ramos.
O prof. Luciano Oliveira está em Licença Médica. Informes: 1)Comissão de trabalho para elaboração da
minuta da Resolução da Polí�ca de Cultura da Universidade Federal de Rondônia e do Plano Plurianual de
Cultura da UNIR – a professora Ezenice Bezerra é integrante da comissão. 2) Ingresso de estudantes com
histórico do Ensino Médio. As matrículas em 4ª chamada acontecerão até o dia 09/12 e, portanto, ainda
haverá estudantes de 1º período do curso de Teatro ingressando nas aulas nos próximos dias. 3) Processo
sele�vo para prof. Subs�tuto. Não foi possível manter a vaga de Artes Visuais, pois a vaga seria referente
ao afastamento do prof. Felipe e já não há mais prazo para isso, já que o prof. Felipe retorna em março.
Como o prof. Edison ainda não está afastado, não é possível garan�r de antemão a sua vaga para o
concurso. Há, portanto, uma vaga para de prof. subs�tuto para o curso de Teatro, referente ao
afastamento do prof. Adailtom Alves. As inscrições para o processo sele�vo começa a par�r de hoje
(08/12/2021). O Edital foi publicado nos canais de comunicação da UNIR. As provas estão previstas para
acontecer a par�r do dia 02 fevereiro de 2022. 4) TCC para publicação no repositório. Será publicada na
página do DArtes e dos respec�vos cursos um fluxograma com orientações para a publicação do TCC. É
importante os/as orientadores/as atentaram para a exigência da folha de aprovação, uma vez que dois
processos de TCC voltaram da biblioteca devido à falta deste item. 5) DArtes Freireanas: uma entrevista
teatral, parte do evento Paulo Freire, 100! O evento aconteceu no dia 26/11/2021 e teve ó�ma
recep�vidade do público, contando com mais de 200 visualizações até o momento. 6) Férias do chefe de
departamento: 17 a 30/12/2021 e 17/01 a 28/01/2022. Nos períodos em questão o prof. Francisco
Zmekhol responderá pela chefia do departamento. 7) Colação de grau do NCH: 22/12/2021, às 19h.
Par�ciparão da colação de grau sete estudantes de Música (Andreza Pereira da Costa; Emanuela Vieira da
Silva; Fábio Renato Oliveira Marques; Gideone Neris da Silva Almeida; Gilvana Neris da Silva Garcia;
Ta�ana Cris�na Santana e Xartala Cris�na da Silva Sa), três de Teatro (Amanara Brandão dos Santos Lube;
Stephanie Caroline Matos Dantas e Raoni  Izoli  Amaral) e uma de Artes Visuais (Maria do Carmo Alves do
Nascimento). 8) Criação do perfil de Instagram (@unir_dartes) e do canal de Youtube do DArtes
(h�ps://www.youtube.com/channel/UChE7xn9gdG5XbFH10fr0MZg). Para publicações de a�vidades de
projetos de pesquisa e extensão ou de disciplinas dos cursos do DArtes no perfil do Instagram,
encaminhar a imagem e o texto para o técnico Renan, preferencialmente por e-mail. 9) Inserção no canal
de youtube do Dartes de palestras sobre as linhas de pesquisa em artes visuais que estão sendo gravadas
durante a disciplina "Seminário de pesquisa". A profa. Pritama, responsável pela disciplina, está
providenciando a edição dos vídeos, para carregamento no canal do DArtes. 10) Par�cipação da
professora Ezenice Bezerra no I Simpósio “O ensino da regência nos cursos de Licenciatura em Música no
Brasil”, realizado entre 17 e 19 de novembro de 2021. 11) Prorrogação da portaria nº
62/2021/NCH/UNIR, que trata da comissão de elaboração  do PPC do LIA. Foi solicitada à diretoria do
NCH a prorrogação da portaria. Conforme Portaria Nº 77/2021/SEC-NCH/NCH/UNIR, de 07/12/2021, foi
prorrogado por 90 dias, a contar de 29/11/2021 o prazo defini�vo para conclusão dos trabalhos da
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Comissão para Elaboração do Projeto Pedagógico da Licenciatura Interdisciplinar em Artes - LIA. A
contagem do prazo não inclui o período de recesso acadêmico, 01/01/2022 à 30/01/2022. 12) Demanda
de ônibus para a UNIR Campus. Conforme aprovamos em Condep e de acordo com os planos de ensino,
há a previsão de que algumas aulas de algumas disciplinas sejam realizadas presencialmente, no Campus
ou em outro lugar viável ainda no semestre 2021.1, a depender das fases do plano de biossegurança da
UNIR. Assim, os/as docentes devem informar a chefia por e-mail até o dia 12/12 caso estejam realizando
aulas presenciais ou tenham previsão de retornar (mesmo que parcialmente) com elas ainda neste
semestre, porém em fevereiro do ano que vem, para que encaminharmos os dados ao NCH e este, por
sua vez, à Prograd, para o dimensionamento da demanda por transporte cole�vo para o campus da UNIR.
13) O servidor técnico João Ma�as informa que está realizando o levantamento de bens móveis do
Departamento e checando de acordo com as listas de bens de servidores. Pautas: 1) Homologação de ata
delibera�va sujeita ao ad referendum SEI 0814367, processo SEI 23118.012661/2021-07: solicitação de
matrícula fora do prazo dos discentes de Música: Peter Maiqui Tavares Correa - Matrícula: 201820069 e
Lucas Adriano Rathunde de Souza - Matrícula: 20202002683 - HOMOLOGADO; 2) Homologação de
parecer (SEI 0830952) dos professores Jussara Trindade Moreira, Alexandre Falcão de Araújo e Francisco
Zmekhol de Oliveira para Processo de Progressão Funcional Docente de Alexandre de Negreiros Mo�a,
processo 23118.010308/2021-84 - HOMOLOGADO; 3) Homologação de validação ad referendum do
projeto Improvisação online para todos os instrumentos musicais, coordenado pelo Prof. Alexandre de
Negreiros Mo�a - HOMOLOGADO; 4) Parceria com o Centro de Cultura e Documentação Histórica da
Escola de Magistratura do Estado de Rondônia, no âmbito das ações, projetos e programas de extensão,
bem como dos projetos de pesquisa e ensino do Departamento - HOMOLOGADO; 5) Autoavaliação dos
cursos (CPAv). Conforme reunião com os NDEs dos cursos do Núcleo de Ciências Humanas, realizada na
data de 07/12/21, foram considerados inexequíveis os prazos propostos pela CPAv para a realização das
a�vidades de autoavaliação dos cursos. Assim, a direção do NCH sugeriu a realização de um evento
conjunto de avaliação dos cursos do núcleo, porém a par�r de março de 2022 - HOMOLOGADO.
6) Informações sobre a oferta por parte da UNIR de formação para professores da universidade atuarem
na educação inclusiva, junto a Estudantes com Deficiência nos cursos de licenciatura - O Departamento
apresentará ao setor respec�vo da UNIR a demanda por um curso ou outro �po processo de educação
con�nuada no que diz respeito a processos de ensino-aprendizagem junto a estudantes com deficiência -
HOMOLOGADO; 7) A�vidade de Estágio Supervisionado para os cursos do Dartes - No presente semestre,
o estágio supervisionado das licenciaturas do departamento tem como proposição a�vidades prá�cas em
formato remoto por meio do projeto Aprender a Ser no Zap, em virtude da situação pandêmica. -
HOMOLOGADO; 8) Atualização do site DArtes - A profa. Pritama propôs reunir os bolsistas de extensão do
DArtes e verificar a possibilidade de alguns/algumas deles/as comporem uma comissão discente, para
auxiliar na atualização do site do DArtes, seguindo o plano já elaborado pela comissão que foi
coordenada pelo prof. Edison. Tais a�vidades teriam início em 2022. O chefe do Departamento buscará
agendar uma reunião junto à DTI e Ascom uma reunião para verificar as trata�vas técnicas para
implantação do plano visual do DArtes - HOMOLOGADO  9) Proposta de ação de Extensão: Semana
Acadêmica de Artes Visuais - Proposta de ação de Extensão: Semana Acadêmica de Artes Visuais,
proposição das representantes discentes Samara Ramos e Pétala Castro, a ser realizada no início do
semestre le�vo 2021.2, previsto para início em maio de 2002. A proposta deverá ser formalizada
posteriormente, como evento de extensão - HOMOLOGADO. 10) Reformulação dos Projetos Pedagógicos
dos cursos de Artes Visuais, Música e Teatro, conforme as norma�vas mais recentes de Curricularização
da Extensão e da Base Nacional Curricular - Formação - Conforme reunião dos NDEs do NCH do dia
07/12, a orientação é, se possível, que os cursos aguardem a orientação interna da UNIR para a alteração
dos PPCs no que tange à BNC Formação. Este processo deve acontecer a par�r de março de 2022. Os
cursos de Teatro e Artes Visuais seguirão esta orientação, porém, o Curso de Música, por já estar em
protocolo de compromisso já está alterando o seu PPC conforme as novas norma�vas -
HOMOLOGADO . Nada mais havendo a tratar, às 16h40min encerrou-se a reunião, da qual, para constar,
eu, Renan Carvalho de Farias, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON SCHULTZ, Docente, em 08/12/2021, às 17:41,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por JUSSARA TRINDADE MOREIRA, Docente, em 08/12/2021,
às 17:41, 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 ALEXANDRE DE NEGREIROS MOTTA, Docente, em
08/12/2021, às 17:41, 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 FRANCISCO ZMEKHOL NASCIMENTO DE OLIVEIRA, Vice-
Chefe de Departamento, em 08/12/2021, às 17:41, 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 ALEXANDRE FALCAO DE ARAUJO, Chefe de
Departamento, em 08/12/2021, às 17:41, 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 Pétala Rosalina da Silva e Castro, Usuário Externo, em
08/12/2021, às 17:43, 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 ANDRE LUIZ RIGATTI, Docente, em 08/12/2021, às 17:45,
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 OSVALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA, Docente, em
08/12/2021, às 17:46, 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 Samara Ramos Araujo, Usuário Externo, em 08/12/2021,
às 17:55, 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 RENAN CARVALHO DE FARÍAS, Técnico Administra�vo,
em 08/12/2021, às 18:03, 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 Alefe Miquéias Silva Alves, Usuário Externo, em
08/12/2021, às 22:19, 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 LUIZ DANIEL LERRO, Docente, em 09/12/2021, às 09:42,
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 0835258 e
o código CRC 36BACC4A.
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Referência: Processo nº 23118.003899/2021-33 SEI nº 0835258


