
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO
  

PARECER Nº 44/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
PROCESSO Nº 99955135A.000002/2020-02
INTERESSADO: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO, ANA MARIA DE LIMA SOUZA
ASSUNTO: Substituição da Coordenação do Programa Residência Pedagógica.

 
Apresenta a análise das indicações para
subs tuição de Coordenação Ins tucional do
Programa Residência Pedagógica.

  
Senhora Presidenta da Câmara de Graduação CAMGR/CONSEA
 
I. RELATÓRIO
Juntada a este processo, tendo em vista a instrução e a necessidade de celeridade solicitada, encontra-se, a
seguinte documentação referente a demanda de Substituição de Coordenação Institucional do Programa
Residência Pedagógica:
 

Nota de Pesar (0451198) pública da UNIR em que o Reitor, Prof. Dr. Ari Miguel Teixeira Ott externa a
tristeza da comunidade acadêmica pelo falecimento da Profa. Dra. Ana Maria de Lima Souza;
Nota de Pesar (0451200) pública da PROGRAD em que os/as servidores/as dessa Pró-reitoria externam
a tristeza da comunidade acadêmica pelo falecimento da Profa. Dra. Ana Maria de Lima Souza;
Despacho CP-DRA (0451222) solicitando a substituição da coordenação institucional do Programa
Residência Pedagógica com base na triste perda da Profa. Dra. Ana Maria de Lima Souza;
Despacho PROGRAD (0451310) solicitando reunião com os/as sub-coordenadores/as para a indicação de
substituto/a para a Coordenação do Programa Residência Pedagógica;
Comunicado nº 7 CP-DRA (0451376) para reunião virtual no dia 07 de julho de 2020, às 15h, para a
indicação de substituto/a para a Coordenação do Programa;
Ata de Reunião CP-DRA (0453598) com os/as sub-coordenadores/as de Projetos para o Programa
Residência Pedagógica para a indicação de substituto/a para a Coordenação institucional;
Comunicado nº 8 CP-DRA (0454188) para reunião virtual no dia 10 de julho de 2020, às 15h, para
indicação de substituto/a para a Coordenação do Programa;
Ata de Reunião CP-DRA (0455783) com os/as sub-coordenadores/as de Projetos para o Programa
Residência Pedagógica sobre a indicação de substituto/a para a Coordenação Institucional;
Despacho CP-DRA (0456384) informando a PROGRAD a indicação de docente para a substituição da
Profa. Dra. Ana Maria de Lima Souza que foi reconduzida pela Portaria nº 44/2020/GR/UNIR;
Despacho PROGRAD (0456844) à CRD solicitando as informações de lotação das professoras e do
professor indicados pela consulta realizada e registrada na Ata de Reunião CP-DRA (0455783);
Comprovante de Lotação (0457895) da Profa. Dra. Adriane Pesovento no Departamento Acadêmico de
História do Campus Rolim de Moura;
Comprovante de Lotação (0457901) do Prof. Dr. Leno Francisco Danner no Departamento Acadêmico de
Filosofia do Campus José Ribeiro Filho;
Comprovante de Lotação (0457902) da Profa. Dra. Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos no Departamento
Acadêmico de Matemática e Estatística do Campus Ji-Paraná;
Despacho CRD (0457903) à PROGRAD o processo com as informações solicitadas por essa Pró-Reitoria;
E-mail (0458305) da coordenação do Programa Residência Pedagógica da Capes comunicando a tristeza
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pelo ocorrido com a Profa. Dra. Ana Maria de Liza Souza e solicitando a inclusão de substituto/a para a
Coordenação institucional do programa;
Despacho CP-DRA (0458309) que segue ordem do Pró-Reitor de Graduação e insere neste processo a
solicitação de informações sobre a substituição da Coordenação Institucional do Programa Residência
Pedagógica realizada pela Capes;
Email CP-DRA (0459096) informando a portaria de vacância do cargo da Profa. Dra. Ana Maria de Lima
Souza;
Portaria nº 314/2020/UNIR (0459096) que declara vacância do código de vaga nº 307776 ocupado pela
Profa. Dra. Ana Maria de Lima Souza (SIAPE 6396738) em decorrência do falecimento da docente;
Despacho CP-DRA (0459098) informando a PROGRAD sobre a resposta encaminhada ao questionamento
realizado pela Capes;
Currículo Plataforma Freire (0459591) da Profa. Dra. Adriane Pesovento;
Currículo Plataforma Freire (0459593) da Profa. Dra. Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos;
Currículo Plataforma Freire (0459594) do Prof. Dr. Leno Francisco Danner;
Despacho CP-DRA (0459603) informando a PROGRAD a indicação dos currículos inscritos na Plataforma
Capes de Educação Básica das professoras e do professor interessadas/o em preencher a função de
Coordenação Institucional do Programa Residência Pedagógica;
Despacho PROGRAD (0461032) solicitando aguardar o Processo SEI nº 999055135000015/2020-2 sobre
consulta realizada PROJUR sobre a demanda apresentada;
Despacho n.º 00102/2020/GAB/PFUNIR/PGF/AGU (0461823) de análise da Procuradora Maiza Barbosa
Maltez;
Despacho SEC-PROGRAD (0461825) parecer sobre pretensa lotação da Profa. Dra. Ana Fanny Benzi de
Oliveira Bastos;
Despacho PROGRAD (0461934) submetendo ao CONSEA a candidatura para a função de Coordenação
Institucional do Programa Residência Pedagógica da Profa. Dra. Adriane Pesovento e do Prof. Dr. Leno
Francisco Danner;
Despacho SECONS (0470198) à presidência da Câmara de Graduação solicitando a instrução do processo
e indicando a necessidade de apresentação de parecer até a data de 10 de agosto de 2020 tendo em
vista a necessidade de resposta;
Despacho CamGR (0470496) da presidência despachando e atribuindo o processo a este parecerista,
tendo em vista a necessidade de análise dos requisitos para o preenchimento da função de
Coordenação Institucional do Programa Residência Pedagógica e indica a urgência de análise deste
processo;
E-mail CamGR (0470537) solicitando o despacho do processo a este parecerista;
E-mail CamGR (0470576) enviado pela SECONS informando a atribuição do processo a este parecerista;

 
II. FUNDAMENTAÇÃO
O processo em tela trata-se da Substituição da Coordenação Institucional do Programa Residência Pedagógica
em decorrência do falecimento da Profa. Dra. Ana Maria de Lima Souza. O processo apresenta as notas de
pesar da UNIR e da PROGRAD e apresenta a solicitação da CP-DRA para reunião com as/os coordenadoras/os
de sub-projetos do programa para a indicação de substituição. No dia 10 de julho, a reunião realizada pelas/os
coordenadoras/es indica os nomes das professoras Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos e Adriane Pesovento e
do professor Leno Francisco Danner. A primeira indicação deste grupo é a Profa. Ana Fanny. Entretanto, em
acompanhamento ao Despacho 00102/2020/GAB/PFUNIR/PGF/AGU que explicita a lotação provisória por
tratamento de saúde de dependente da professora na UFMT, em Cuiabá, indica a impossibilidade da
indicação realizada pelo grupo. Desse modo, o Pró-Reitor de Graduação encaminha ao CONSEA a indicação de
dois nomes para apreciação e deliberação: Adriane Pesovento e Leno Francisco Danner. No intuito de
verificar as condições da/o inscrita/o, a instrução solicita que sejam observados os requisitos da Portaria GAB
nº 259/2019/CAPES, em seu Art. 29: I - ser aprovado pelo órgão colegiado ou equivalente na IES (informação
comprovada por ambos no documento 0455783); II - possuir preferencialmente o título de doutor (informação
comprovada nos currículos por ambos: Adriane [0459591] e Leno [0459594]); III - quando se tratar de IES
pública, pertencer ao quadro permanente da IES como docente e estar em efetivo exercício, ministrando
disciplina em curso de licenciatura (informação comprovada por ambos nos documentos: Adriane [0457895] e
Leno [0457901]); IV - quando se tratar de IES privada com ou sem fins lucrativos, ser contratado em regime
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integral ou, se parcial, com carga horária de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais e não ser contratado em
regime horista, e estar em efetivo
exercício, ministrando disciplina em curso de licenciatura (não se aplica); V - possuir experiência mínima de 3
(três) anos como docente do ensino superior em curso de licenciatura (informação comprovada por ambos
nos documentos: Adriane [0459591] e Leno [0459594]); VI - possuir experiência na formação de professores,
comprovada por pelo menos dois dos seguintes critérios: a) docência em disciplina de estágio curricular em
curso de licenciatura (informação comprovada do documento do prof. Leno [0459594]); b) docência em curso
de formação continuada para professores da educação básica (informação comprovada por ambos nos
documentos: Adriane [0459591] e Leno [0459594]); c) coordenação de curso de licenciatura (informação
comprovada no currículo do prof. Leno [0459594] na condição de vice-coordenador do curso); d) docência ou
gestão pedagógica na educação básica (informação comprovada por ambos nos documentos: Adriane
[0459591] e Leno [0459594]); e) produção acadêmica na área de formação de professores da educação básica,
considerando a publicação de pelo menos dois produtos, nos últimos cinco anos, na forma de livros, capítulos
de livros, com ISBN ou artigos publicados em periódico com Qualis A, B ou C, obtidos na última avaliação
(informação comprovada por ambos nos documentos: Adriane [0459591] e Leno [0459594]); VII - não ocupar o
cargo de reitor, vice-reitor, presidente, vice-presidente, pró-reitor ou cargo equivalente na IES (informações
não apresentadas nos currículos); VIII - firmar termo de compromisso por meio de sistema eletrônico próprio
da Capes. § 1º Para efeito de cálculo das experiências indicadas nas letras “a”, “b”, “c”, e “d” do inciso VII,
considerar-se-á o tempo mínimo de um ano em cada critério, limitado ao período de 10 anos. § 2º Considerar-
se-á o mínimo de um ano para efeito de comprovação da experiência indicada na alínea “e” do inciso VI."
Com base nas informações presentes nos currículos da Profa. Adriane Pesovento e do Prof. Leno Francisco
Danner, reconhece-se a formação, a atuação e contribuição da docente e do docente no trabalho voltado ao
Ensino e a formação de professoras e professores no âmbito da Educação Básica e do Ensino Superior. É
relevante ressaltar que a professora apresenta experiência de 11 anos e o professor tem a experiência de 6
anos na Educação Básica. Acerca da experiência no Ensino Superior, o professor apresenta 11 anos e a
professora 9 anos e ambos ministraram disciplinas no campo da Educação e que estão vinculadas a formação
docente. A professora Adriane coordenou três projetos PIBID entre os anos de 2014-2018 e 2018-2020
contabilizando um total de 4 anos e sua produção na área de Educação com seis publicações nos últimos 5
anos, sendo duas voltadas a formação docente de indígenas e ensino de história. O Prof. Leno apresenta a
experiência como participante em Projeto PIBID com 4 anos e sete meses, entre os anos de 2012-2017 e em
produções na área de Educação nos últimos 5 anos são apresentados um livro e um capítulo voltados a
Filosofia da Educação e Ensino de Filosofia entre a vasta produção intelectual do docente no campo da
Filosofia. Embasado no entendimento de que os currículos apresentam condições para a indicação da
professora e do professor para a função, os critérios usados por este parecerista para diferenciar os currículos
foram: tempo da Educação Básica, tendo em vista que essa experiência corrobora para o diálogo com as
instituições educativas que recebem os/as acadêmicos/as residentes e a produção voltada para o campo da
educação. Assim, diante do exposto, segue a conclusão
 
III. CONCLUSÃO
Após a análise e exposição da matéria, sou de parecer FAVORÁVEL a indicação da Profa. Dra. Adriane
Pesovento tendo em vista os cumprimentos dos requisitos apresentados, a experiência na Educação Básica
em 11 anos e a produção acadêmica voltada ao campo da Educação e submeto este parecer ao juízo dos
conselheiros e das conselheiras desta Câmara para sua apreciação.
 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SAMILO TAKARA, Conselheiro(a), em 10/08/2020, 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.

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
0470664 e o código CRC B2763C5C.
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Referência: Proces s o nº 99955135A.000002/2020-02 SEI nº 0470664
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 28/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 99955135A.000002/2020-02

Interessado: Pró-Reitoria de Graduação, ANA MARIA DE LIMA SOUZA

  

  

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

A ser apreciado pela Presidência dos Conselhos Superiores

Assunto:  Substituição da Coordenação do Programa Residência Pedagógica

Interessado: PROGRAD

Relator(a): Conselheiro Samilo Takara

Parecer : 44/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

 

Decisão:

Na 186ª sessão ordinária, em 13-08-2020, por unanimidade de 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 11:27, 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
0474810 e o código CRC 3B880A0E.

Referência: Processo nº 99955135A.000002/2020-02 SEI nº 0474810
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

HOMOLOGO o Parecer de nº
44/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0470664) e Despacho Decisório de
nº 28/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0474810), 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 16:45, 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
0477022 e o código CRC 7E07941A.

Referência: Proces s o nº 99955135A.000002/2020-02 SEI nº 0477022
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