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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 235ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA. Aos vinte e nove
dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala LICBIO, no campus da
Universidade Federal de Rondônia, em convocação ordinária, às 14:00h em primeira chamada e instalou-
se o Colegiado do Departamento Acadêmico de Biologia com pontos de pauta: 1- Informes; 2- Solicitação
de afastamento de docentes e técnicos; 3- Plano de ex�nção da Grade 2000; 4- Contratação de professor
subs�tuto; 5- Progressão funcional da professora Jaqueline; 6- Solicitação de capela (câmara de exaustão)
do laboratório didá�co pelo professor Alexandre; 7- Solicitação de alteração do plano de Capacitação; 8-
Solicitação do NDE – Bach de cadastro da Doutoranda Marcela de Oliveira para orientação externa de
TCC; 9- Distribuição da carga horaria da professora Lorena entre os professores do Curso de Licenciatura;
10: Cancelamento da disciplina “TRABALHO POR PROJETOS E TEMAS TRANSVERSAIS” (CBI31172); 11-
Inserção de novos itens no quadro de “Critérios Para Registro e Avaliação do AACC”, do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas Aprovação de relatório de projeto de extensão; 12-
Encaminhamento/aproveitamento dos estágios em docência para os discentes inseridos no programa
Residência Pedagógica; 13- Deferimento do aproveitamentos das disciplinas cursas pela Aluna Irlla Saiane
Ferreira de Lima (201910284) no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas para o Curso de
Bacharelado em Ciências Biológicas (migração via ves�bulinho); 14- Inclusão das disciplinas de
Epistemologia e Filosofia (CBI31052) e Estagio de Pesquisa I (CBI31065) para a aluna Rafaela da Rocha
Sousa (201911837) Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Iniciou-se a reunião sob a presidência
da vice chefe de departamento, Jaqueline Mar�ns Vasconcelos, com a presença dos conselheiros do
CONDEP de Biologia, Andreia Dias de Almeida; Alexandre de Almeida e Silva; Aline Andriolo; Carolina
Rodrigues da Costa Dória; Crys�any Maria Guilherme; Elieth A. de Mesquita; Gean Carla S. Sganderla;
Leonir Santos de Souza; Leonir Santos de Souza; Maria Manuela da Fonseca Moura; Mariluce Rezende
Messias; Renita Betero C. Frigeri; Tiago Luiz Kunz e os representantes discentes: Ana Paula Silva do
Nascimento; Douglas H. F. Souza; Kassio Henrique A de Carvalho; Ryan Guilherme de Souza Lemos; Elza
Maria Gomes da Costa Ribeiro . Foram registradas as ausências jus�ficadas dos conselheiros: Wanderley
Rodrigues Bastos  (saúde), Marcela Campanharo (licença gestante), Narcisio da Costa Bigio (afastamento
Doutorado) Antonio Lafaye�e (viagem a serviço) Rubiani (Banca UFAM); Maria Aurea (Banca UFAM),
Ângela (viagem a serviço) e Jairo (viagem a serviço). Deliberação dos pontos de pauta: 1ª pauta-
Informes: a vice chefia solicitou que os professores encaminhassem ao departamento até o dia 15 de
abril a lista de disciplinas ele�vas e/ou re ofertas de disciplinas não previstas no PPC para o próximo
semestre; A oferta das disciplinas A�vidades Integradoras, Estagio Supervisionado em Docência 4 e
Trabalhos por Projetos é necessária para o semestre 2019.2 para que a aluna Lorena Bastos integralizar o
curso; A chefia informa que as solicitações de afastamento de docentes e técnicos seja encaminhada com
no mínimo 15 dias de antecedência, necessários para os tramites na universidade e a professora
Jaqueline informou que o termo de cooperação entre a UNIR e o INPA está sendo formalizado, para tanto
foi solicitado aos professores que desejam integrar esse termo enviem ao departamento até o dia 01 de
abril, e-mail informando o projeto que constará no termo, uma vez que não mais será permi�do
realização de termo adi�vo; A professora Maria Aurea solicitou aos professores que não apliquem
avaliações  aos discentes matriculados na disciplina Ecologia de Campo durante o período de pra�ca, de
24 de maio a 01 de junho de 2019. E por úl�mo foi informado aos docentes que o prazo de envio do
relatório de acompanhamento dos alunos com auxilio PROCEA será toda primeira sexta-feira do mês. 2º
ponto - Solicitação de afastamento de docentes e técnicos: O Professor Antonio Lafaye�e, solicitou
afastamento durante os dias12 a 20 de abril (viagem a serviço: expedição de coletas botânicas no âmbito
do projeto Flora de Rondônia, em conjunto com o Jardim Botânico de Nova York),  28 de abril a 3 maio
(viagem a serviço – Cujubim, Itapuâ do Oeste e Rolim de Moura); 17 de maio (Distrito do Abunã, Porto
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Velho: viagem de campo da disciplina de Fitogeografia) e 14 de junho (Floresta Nacional do Jamari, Itapuã
do Oeste: viagem de campo da disciplina de Fitogeografia): o conselho APROVOU os pedidos de
afastamento solicitando envio ao NDE de plano de reposição das aulas perdidas durante o período de
afastamento, caso haja. A professora Carolina Doria solicitou afastamento durante os dias 2 a 4 de abril
para realizar coleta durante a�vidade de campo referente ai trabalho de pesquisa de doutorado da
BIONORTE e nos dias 28 de abril a 1 de maio, com mais dois dias de deslocamento para par�cipar da
Oficina de Trabalho do projeto “Rios Andinos Amazônicos”, em Miami, Florida, EUA, na Florida
Interna�onal University;  o conselho APROVOU os pedidos de afastamento solicitando envio ao NDE de
plano de reposição das aulas perdidas durante o período de afastamento, caso haja; . 3º ponto - Plano de
ex�nção da Grade 2000; foi solicitada a criação de uma comissão para avaliar e propor um plano de
ex�nção da Grade 2000 do Curso de Ciências Biológicas, a comissão será composta pelas professoras
Gean Carla, Renita, Maria Aurea e a técnica Ângela, foi decidido que a comissão deverá apresentar uma
proposta ao CONDEP-BIO na próxima reunião. 4º ponto - Contratação de professor subs�tuto: foi
estabelecida a comissão e a avaliação dos pontos para solicitação de professor subs�tuto para as
disciplinas ministradas pela professora Gean Carla durante seu afastamento de licença maternidade, a
comissão foi composta pelas professoras Jaqueline, Andreia e Leonir, e os pontos de pauta estabelecidos
e APROVADOS pelo conselho seguem anexo (Documento 0107592) a essa ATA. 5º ponto - Progressão
funcional da professora Jaqueline: O Professor Alexandre fez a leitura do parecer da comissão de
avaliação de progressão funcional (Documento 0107597) o qual o qual foi APROVADO pelo CONDEP-BIO;
. 6º ponto - Solicitação de capela (câmara de exaustão) do laboratório didá�co pelo professor
Alexandre: o professor solicitou aos conselheiros do departamento de Biologia que a Capela de Exaustão
que se encontra no Laboratório Didá�co 1 seja movida para o laboratório de sua coordenação, para
auxilio nas pesquisas realizadas pelo professor, a solicitação foi APROVADA. 7º ponto - Solicitação de
alteração do plano de Capacitação: A Chefia de Departamento solicitou aprovação do Conselho  para
alteração do Plano de Capacitação Docente para inclusão da área de “Ciência da Informação”, a
solicitação foi APROVADA. 8º ponto - Solicitação do NDE – Bach de cadastro da Doutoranda Marcela de
Oliveira para orientação externa de TCC: A professora Mariluce solicitou o cadastramento da doutoranda
Marcela como orientadora externa de TCC, porém, como a mesma ainda não tem nenhum discente com
interesse até o momento, o conselho INDEFERIU o pedido, solicitando que a mesma entre com o pedido
de cadastramento apenas quando surgir discente com interesse de orientação. 9º ponto - Distribuição da
carga horaria da professora Lorena entre os professores do Curso de Licenciatura: A professora Gean
Carla solicitou que as disciplinas que estão em nome da professora Lorena sejam distribuídas entre os
professores do departamento da seguinte forma: Estagio de Pesquisa I (CBI31065) – professora Rubiani;
Estagio em Docência 3 (CBI31095) - professora Gean; TCC da Licenciatura (CBI31102), curso novo 60
horas- Andreia; TCC curso an�go (CBIMONO), 200 horas - Elieth; O CONDEP-BIO APROVOU a distribuição
das disciplinas. 10º ponto - Cancelamento da disciplina “TRABALHO POR PROJETOS E TEMAS
TRANSVERSAIS” (CBI31172): a chefia solicitou o cancelamento da disciplina por não haver professor
disponível esse semestre para ministra-la, uma vez que é necessário professor de outro departamento, o
qual já foi solicitado, sendo a disciplina ofertada no próximo semestre. Solicitação APROVADA. 11º ponto
- Inserção de novos itens no quadro de “Critérios Para Registro e Avaliação do AACC”, do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas: A professora Andreia solicitou aprovação dos seguintes item para
inclusão no quadro de AACC: A�vidades: de PIBID e PIBIC, como bolsista e voluntario, classificação:
acadêmica, requisito para atribuição de carga horária: cer�ficado ou declaração, atribuição e limite de
carga horaria: conforme número de horas no cer�ficado, totalizando no máximo 50 horas. Solicitação
APROVADA; 12º ponto - Encaminhamento/aproveitamento dos estágios em docência para os discentes
inseridos no programa Residência Pedagógica: A professor Leonir encaminhou ao departamento uma
proposta de aproveitamento de carga horária do Programa Residência Pedagógica para os Estágios
Curriculares de Docência no Curso de Licenciatura de Ciências Biológicas (Documento 0107601) , a qual
foi apreciada e APROVADA pelo CONDEP BIO.; 13º ponto - Deferimento do aproveitamentos das
disciplinas cursas pela Aluna Irlla Saiane Ferreira de Lima (201910284) no Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas para o Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas (migração via ves�bulinho):
APROVADO; 14º ponto - Inclusão das disciplinas de Epistemologia e Filosofia (CBI31052) e Estagio de
Pesquisa I (CBI31065) para a aluna Rafaela da Rocha Sousa (201911837) Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas: APROVADO. Não havendo mais nenhuma pauta a ser discu�da, eu, Jaqueline Mar�ns
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Vasconcelos, dei por encerrada a reunião colegiada as 16 horas, lavrando a presente ata que após
inserida no SEI, segue assinada por mim e demais membros presentes na reunião.

 

Documento assinado eletronicamente por JAQUELINE MARTINS VASCONCELOS, Vice-Chefe de
Departamento, em 08/04/2019, às 12:13, 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 MARILUCE REZENDE MESSIAS FERNANDES, Docente, em
08/04/2019, às 12:19, 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 MARIA MANUELA DA FONSECA MOURA, Docente, em
08/04/2019, às 12:23, 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 ALINE ANDRIOLO, Técnico Administra�vo, em
08/04/2019, às 13:25, 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 TIAGO LUIZ KUNZ, Docente, em 08/04/2019, às 16:53,
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 ANDREIA DIAS DE ALMEIDA, Docente, em 09/04/2019, às
18:30, 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 LEONIR SANTOS DE SOUZA, Docente, em 09/04/2019, às
18:39, 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 RENITA BETERO CORREA FRIGERI, Docente, em
10/04/2019, às 10:36, 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 ALMEIDA E SILVA, Docente, em
18/04/2019, às 10:15, 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 ELIETH AFONSO DE MESQUITA, Docente, em 04/06/2019,
às 20:05, 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 JAIRO ILDEFONSO GUIMARAES PINEYRO, TAE - Técnico
Administra�vo, em 07/06/2019, às 12:15, 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 GEAN CARLA SILVA SGANDERLA, Docente, em
12/06/2019, às 23:13, 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 VICTOR MOUZINHO SPINELLI, Fiscal Subs�tuto, em
13/06/2019, às 22:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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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 0107581 e
o código CRC 5D4AE5E3.
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