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INTERESSADO: DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ
ASSUNTO: Institucionalização do Laboratório Multimídia Intercultural (LAMIN)

 Digite aqui o texto do item da ementa... .... .

  Senhora Presidente da Câmara de Graduação- CONSEA

  Professora Maria do Socorro Gomes Torres

 

 

I. RELATÓRIO

Juntada a este processo, encontra-se, até o momento, a seguinte documentação:

Despacho do Departamento Acadêmico de Educação Intercultural - Ji-Paraná à
PROGRAD encaminhando o projeto de Institucionalização do Laboratório Multimídia
Intercultural (LAMIN) que teve seu parecer apreciado e aprovado em sessão ordinária do
Conselho de Campus de Ji-Paraná, no dia 12.09.2019. Documento assinado
eletronicamente por Joao Batista Diniz, Docente, em 19/09/2019;
Despacho da Prograd à CPPP para análise e Parecer Documento assinado
eletronicamente por Veronica Ribeiro da Silva Cordovil, Diretor (a), em 27/09/2019;
Despacho da CPPP à Prograd com o parecer solicitado acerca da  Institucionalização do
Laboratório Multimídia Intercultural (LAMIN)Documento assinado eletronicamente por
Mariana Marques Ferreira, Coordenador(a), em 10/10/2019;
Despacho da Prograd ao Departamento Acadêmico de Educação Intercultural - Ji-Paraná,
reafirmando o teor do despacho 0254181 e informando que a proposta de
institucionalização de Laboratórios Didáticos deve estar respaldada pelo Projeto
Pedagógico do Curso (PPC). Documento assinado eletronicamente por Veronica Ribeiro
da Silva Cordovil, Diretor(a), em 10/10/2019;
Despacho do Prof. Dr. Kécio Gonçalves Leite Chefe do Departamento de Educação
Intercultural (DEINTER) à Comissão designada pela Ordem de Serviço nº
5/2019/DEINTER, em 10/10/19;
MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO LABORATÓRIO
MULTIMÍDIA INTERCULTURAL (LAMIN)- Documento em PDF;
Formulário de cadastro dos laboratórios didático-pedagógicos (Resolução nº
316/CONSEA e Resolução nº 482/CONSEA), preenchido com os dados exigidos;
REGIMENTO INTERNO DO LABORATÓRIO MULTIMÍDIA INTERCULTURAL (LAMIN) -
Documento em PDF;
 Despacho da Comissão de Elaboração da proposta ao Chefe do Departamento
Acadêmico de Educação Intercultural - Ji-Paraná, contendo justificativa para
prosseguimento do processo. Documento assinado eletronicamente por Diones Clei
Teodoro Lopes, Membro de Comissão, em 09/12/2019;
Despacho do Chefe de Departamento Acadêmico de Educação Intercultural- Ji-Paraná
restituindo o presente processo para a necessária institucionalização do Laboratório

Parecer 27 (0437749)         SEI 999119640.000041/2019-93 / pg. 1



Multimídia Intercultural (LAMIN). Documento assinado eletronicamente por Kecio
Goncalves Leite, Chefe de Departamento, em 09/12/2019;
Despacho da Prograd à SECONS encaminhando o processo que trata da
Institucionalização e do Regimento Interno do Laboratório de Informática do Curso de
Licenciatura em Educação Básica Intercultural para prosseguimento do trâmite processual
junto à Câmara de Graduação/CONSEA. Documento assinado eletronicamente
por Veronica Ribeiro da Silva Cordovil, Diretor (a), em 27/12/2019;
Despacho do Secretário dos Conselhos Superiores Substituto à Presidência da Câmara
de Graduação - CGR - Documento assinado eletronicamente por Leonardo Fernandes
Farias de Moraes, Técnico Administrativo, em 02/01/2020;
E-mail da SECONS à Conselheira Marilsa Miranda de Souza em 27/03/2020 para Análise
e Parecer. O referido email, não foi encontrado na caixa de email da Conselheira.
E-mail da Secons alertando para os prazos de entrega do Parecer em 30/04/2020.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O processo trata-se de Institucionalização do Laboratório Multimídia Intercultural (LAMIN) que
tem como objetivo “atender aos/às acadêmicos/as e professores/as da Licenciatura em
Educação Básica Intercultural e do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar
Indígena e outros usuários vinculados ao Campus de Ji-Paraná nas atividades relacionadas a
ensino, pesquisa e extensão”.  O documento foi elaborado por uma Comissão, instituída pelo
DEINTER com o objetivo de elaborar o Projeto de Institucionalização e do Regimento Interno do
Laboratório de Informática do Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural. O projeto
teve o Parecer aprovado por unanimidade em sessão ordinária do Conselho de Campus de Ji-
Paraná, no dia 12.09.2019, conforme comprova a Ata 0237640.

Remetido à Prograd, o processo foi encaminhado à CPPP para análise e Parecer (despacho
0254181) que apontou irregularidades em relação ao processo de institucionalização do referido
laboratório: que o Projeto Pedagógico do Curso estava desatualizado, desconsiderando as
normas vigentes; já que sua aprovação é datada de 18 de novembro de 2008, por ocasião da
Resolução CONSEA n.º 198, de 18 de novembro de 2008 e que nele consta apenas a previsão
de Laboratório de Informática (fls. 42 dos autos do Processo n.º 23118.001886/2008-52). No que
diz respeito à existência de Laboratórios no Curso, a parecerista destaca a distinção entre
Laboratórios Didáticos e Laboratórios de Informática. Os primeiros como "espaços onde se
desenvolvem atividades pedagógicas de integração entre teoria e prática", e os segundos “são
espaços onde os estudantes, em especial, podem ter acesso a equipamentos de informática.
Internamente, a Resolução nº. 482/CONSEA, de 26 de abril de 2017, estabelece que o
Laboratórios Didático é o espaço físico necessariamente multiusuário, criados, mantidos e
estruturados exclusivamente nos termos previsto na Resolução 336/CONSEA/2013 e cujo
funcionamento decorre das exigências específicas relativas aos Projetos Pedagógicos quanto à
Formação Inicial de profissionais orientando-se em função das Diretrizes Curriculares Nacionais
dos respectivos cursos, sendo a gestão institucional coordenada pela PROGRAD, responsável,
inclusive, pelo cadastramento na UNIR”. Feita a distinção, o Parecer reafirma que a proposta do
laboratório o apresenta como espaço para que estudantes e professores do Curso tenham
acesso aos equipamentos de informática e que, portanto, não deve ser compreendido como um
Laboratório Didático.  O parecer sugere que a proposta em pauta seja remetida ao departamento
de origem para que seja institucionalizada a partir do PPC do Curso, que deve ser reformulado
para atender às normas vigentes.

Considerando o teor do Despacho 0254181, a Prograd encaminhou os autos ao Deinter
(Despacho DRA-PROGRAD 0254717) para informar que a proposta de institucionalização de
Laboratórios Didáticos deve estar respaldada pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e que
propostas de criação de Laboratórios Didáticos sejam feitas no processo de reformulação do
curso. Ao mesmo tempo recomenda o que segue: a viabilidade acadêmica, em especial se o
laboratório está previsto no PPC, se atende as disciplinas do curso e quantas; a descrição dos
Laboratórios e equipamentos previstos/existentes necessários para atender os componentes
práticos da matriz curricular do curso vinculado a um ou mais componentes curriculares ou a
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parte do conteúdo; apresentar a proposta de criação; implantação e estruturação do laboratório,
incluindo informações sobre: I) Tipo: Ensino, pesquisa e/ou extensão; II) Identificação [nome do
laboratório, área(s) do conhecimento, Câmpus, data prevista para a implantação ou a data da
implantação, endereço do laboratório, turno de funcionamento; III) Recursos humanos (nome do
responsável pelo laboratório, nome dos técnicos administrativos, colaboradores); IV)
Infraestrutura: o espaço físico, típo de instalações [disponibilidade (próprio, alugado, cedido,
outros), área total em metros quadrados, capacidadade (quantidade de turmas e alunos que são
atendidos), tipo de capacidade (por turno ou outra), quantidade e qualidade de equipamentos
disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir), infraestrutura de informática e
redes de informação; descrição de inovações tecnológicas consideradas significativa] e
manutenção financeira adstrito aos Câmpus/Núcleos); V) Organização Didática: unidade
acadêmica vinculada (Departamento ou departamentos), objetivos e justificativa do laboratório,
atividadades básicas e complementares desenvolvidas; relação dos cursos que são atendidos,
relação das disciplinas que são atendidas e as atividades que serão desenvolvidas; VI) Outros:
apoio/suporte técnico, atendimento à comunidade, convênios, licença para aquisição de
produtoss químicos e o tipo de licença (corpo de bombeiros, Polícia Federal, outras), formas de
aquisição de materiais de consumo e permanente e a origem dos recursos. VII) Regulamento
específico (em anexo).

Essas recomendações da Progad apontam que o regulamento deve descrever a identificação
do laboratório: nome do laboratório; descrição (quantidade, espaço físico, qualidade e serviços);
as finalidades e objetivos do laboratório necessários para atender os componentes práticos da
matriz curricular do curso vinculado a um ou mais componentes curriculares ou a parte do
conteúdo; vínculo com departamento ou cursos; sua utilização; competências para seu
funcionamento; segurança; acessibilidade; acesso dos alunos aos equipamentos de informática;
política de atualização de equipamentos e software; quantidade de equipamentos
previstos/existentes, e ainda, que o Regulamento do Laboratório também deverá conter
Procedimentos Operacionais Padrões (POP) para o usuário, para o técnico e para o solicitante e
o plano de gerenciamento de resíduo (classificação, armazenagem e descarte dos resíduos).

As observações constantes das recomendações destacam que “o ideal é que a proposta de
criação do laboratório e sua regulamentação tramitem junto com a proposta do PPC. Caso isso
não ocorra, o processo do PPC ou a sua cópia digital deve tramitar junto com o processo de
regulamentação para que se possa verificar a adequação da proposta do laboratório com o PPC
vigente. [...] Quando for pensar em laboratório, deve observar os procedimentos para construção
e/ou garantia do espaço física para a criação e posteriormente os encaminhamentos para a
implantação, manutenção, estruturação e regulamentação”.

O Chefe do Deiter remeteu à Comissão de elaboração da proposta, os despachos CPPP-DRA
0254181 e DRA-PROGRAD 0254717 para que verificasse os indicativos constantes e
laborasse um recurso com apresentação de argumentos para a institucionalização do
laboratório.

Em atendimento aos Despachos 0254717 e 0254936, a Comissão prestou as informações
solicitadas em relação à infraestrutura do laboratório e que este atenderá aos cursos do
Departamento em Educação Intercultural (Licenciatura em Educação Básica Intercultural e
Especialização em Educação Escolar Indígena) e, havendo disponibilidade, aos demais cursos
do Campus de Ji-Paraná (Estatística, Engenharia Ambiental, Física e Pedagogia) e a
comunidade em geral, conforme especificado no formulário atualizado para cadastramento de
informações dos Laboratórios didático-pedagógicos de ensino (0301295), nos termos da
Resolução nº 316/CONSEA, de 05 de agosto de 2013 e Resolução nº 482/CONSEA, de 26 de
abril de 2017.

A comissão argumenta que “a institucionalização do laboratório se faz necessária para
reconhecer formalmente um espaço para o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas
que já existe e está em uso, não gerando ônus ou despesas para esta Instituição”. Explica que o
laboratório “não se destina apenas ao acesso de equipamentos de informática por parte dos/as
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alunos/as e professores/as, mas sim um importante espaço para o desenvolvimento de
atividades didático-pedagógicas relacionadas aos componentes curriculares dos cursos
atendidos que demandem o uso de recursos multimídia”. Informa no mesmo documento as
disciplinas que serão atendidas com o uso do laboratório tanto do Curso de Licenciatura em
Educação Básica Intercultural quanto dos outros cursos do campus.

Quanto à reformulação do PPC do curso, informa que: “por se tratar de um curso de formação
inicial de docentes indígenas e a legislação vigente prevê a consulta aos Povos Indígenas com
o propósito de contemplar a diversidade cultural e linguística, os processos próprios de ensino-
aprendizagem, dentre outras coisas. Estas questões tornam o processo de reformulação uma
atividade complexa, o que demanda mais tempo do que os demais cursos. No entanto, vale
frisar que o processo está em fase de conclusão”. Informa que o novo PPC inclui o LAMIN como
um espaço essencial para o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas, além de
servir de apoio para o desenvolvimento dos projetos de pesquisas e extensão propostos
pelos/as docentes do departamento, págs. 177-179 do documento SEI 0141721”. Quanto às
informações requeridas para constar do PPC, esta comissão entende desnecessário constar tais
informações no PPC, uma vez que já estão dispostas nos documentos:
0108164, 0114062, 0139751, 0279990, 0301295 e 0301305.

No Memorial Descritivo das Instalações Físicas do Laboratório Multimídia Intercultural (descritivo
0279990) consta que ele está equipado 1 aparelho de ar condicionado tipo split, 6 nobreaks, 18
monitores de vídeo, 18 computadores, 4 estabilizadores, 1 fonte de alimentação, 13 mesas, 17
cadeiras, rede cabeada e estruturada (ver memorial) e em efetivo funcionamento desde o
primeiro semestre do corrente ano (2019), ou seja, 06.05.2019, em sala própria localizada no
Bloco 9, Sala 4, do Campus da UNIR de Ji-Paraná. O memorial apresenta fotos do laboratório e
a relação de disciplinas que serão por ele atendidas.

No Regulamento do Regimento Interno do Laboratório Multimídia Intercultural (LAMIN)
descreve-se a identificação do laboratório; as finalidades e objetivos do laboratório; o vínculo
com o Departamento Intercultural e seus cursos; a forma de utilização do laboratório; as
competências para seu funcionamento; a segurança do laboratório; a acessibilidade; o acesso
dos alunos aos equipamentos de informática; a política de atualização de equipamentos e
software; e, a quantidade de equipamentos previstos/existentes, os Procedimentos Operacionais
Padrões (POP) de utilização do LAMIN, entre outros. O regimento atende aos requisitos e às
normas de funcionamento, conforme a legislação interna da UNIR.

A leitura e análise minuciosa dos documentos constantes no processo e citados pela Comissão
de elaboração da proposta em pauta, ao justificar sua regularidade, nos esclarece sobre a
necessidade de institucionalizar o Laboratório Multimídia Intercultural. A proposta atende aos
pressupostos legais e está em consonância com a organização do PPC do curso em fase de
reformulação, processo demorado devido à especificidade do curso e do compromisso do
Deinter em envolver os sujeitos que compõe o curso, as comunidades indígenas e seus
movimentos organizados. Conforme descrito na atual matriz curricular do curso de graduação e
de pós-graduação do DEINTER consta componentes que demandam o uso de um laboratório
que disponibilize recursos multimídia para o desenvolvimento de atividades didático-
pedagógicas.

Diante do exposto, consideramos que a institucionalização e a regulamentação do referido
laboratório podem ocorrer concomitante ao processo de reformulação do PPC que está em
processo de tramitação nas instâncias deliberativas da UNIR e já o contempla. O funcionamento
regular do laboratório é urgente e necessário para o desenvolvimento de atividades didático-
pedagógicas, além de servir de apoio para o desenvolvimento dos projetos de pesquisas e
extensão propostos pelos/as docentes do departamento do Curso Licenciatura em Educação
Básica Intercultural, do curso de Especialização em Educação Escolar Indígena e outros cursos
do Campus.

III. CONCLUSÃO
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Após a análise e exposição da matéria sou de PARECER FAVORÁVEL ao Projeto de
Institucionalização e do Regimento Interno do Laboratório de Informática do Curso de
Licenciatura em Educação Básica Intercultural (LAMIN) proposto pelo de Curso Licenciatura em
Educação Básica Intercultural - Campus de Ji-Paraná.

Este é o parecer.

À consideração superior.

15 de junho de 2020

Documento assinado eletronicamente por MARILSA MIRANDA DE SOUZA, Conselheiro(a), em
15/06/2020, às 02:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0437749 e o código CRC 2B6403AC.

Referência: Proces s o nº 999119640.000041/2019-93 SEI nº 0437749
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 40/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 999119640.000041/2019-93

Interessado: Departamento Acadêmico de Educação Intercultural - Ji-Paraná

  

  

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

A ser apreciado pela Presidência dos Conselhos Superiores

Assunto:  Institucionalização do Laboratório Multimídia Intercultural (LAMIN)

Interessado: DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

Relator(a): Conselheira Marilsa Miranda de Souza

Parecer : 27/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

 

Decisão: 

Na 186ª sessão ordinária, em 13-08-2020, por unanimidade de votos  votos favoráveis, a Câmara
aprovou o parecer em tela.

 

 

CONSELHEIRA MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES
Câmara de Graduação - CAMGR

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES,
Conselheiro(a), em 14/08/2020, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0475075 e o código CRC 27C622BB.

Referência: Processo nº 999119640.000041/2019-93 SEI nº 0475075
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

 

HOMOLOGO o Parecer de nº
27/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0437749) e Despacho Decisório de
nº 40/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0475075), con dos no processo
em tela.

 

CONSELHEIRO ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
20/08/2020, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0475731 e o código CRC AD0C7D7C.

Referência: Proces s o nº 999119640.000041/2019-93 SEI nº 0475731
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