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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LIBRAS - PORTO VELHO
  

PLANO ANUAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE (PAPGCD)

EXERCÍCIO 2021

 

I – BASES LEGAIS

Considerando a seguinte legislação: 

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006;
Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009;
Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012;
Resolução 28/CONSUN de 30 de abril   2019;

Apresenta o PAPGCD do DLIBRAS, o qual consta de obje�vo, apresentação geral, composição do plano, quadro docente do Departamento e proposta de
qualificação para o ano de 2019, para apreciação e aprovação no CONDEP/Dlibras e Conselho do Núcleo de Ciências Humanas do Campus José Ribeiro
CONSEC/UNIR.

 

II - OBJETIVO

Apresentar o Plano Anual de Pós-Graduação e Capacitação Docente (PAPGCD), de forma a cumprir o que estabelece o Ar�go 4º da Resolução nº
28/CONSUN-UNIR, de 30 de abril de 2019.

 

III - APRESENTAÇÃO GERAL

Em conformidade com a Resolução nº 28/CONSUN/UNIR, de 30 de abril  de 2019, da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), coloca à
disposição da comunidade acadêmica o seu Plano Anual de Pós-Graduação e Capacitação Docente para o ano 2020.

O presente Plano é parte integrante da Polí�ca de Capacitação Docente da Fundação

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), prevista na Resolução nº 28/CONSUN/UNIR, de abril de 2019, que estabelece em seu Art. 24 que compete à
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESq) verificar e instruir o processo para encaminhar a Reitoria para emissão de portaria. Para tanto,
compete ao departamento elaborar, anualmente, o Plano de Pós-Graduação e Capacitação Docente, conforme suas necessidades, incluindo os cursos da
UNIR, considerando os seguintes critérios:

GERAIS:

I. - Relacione as Áreas de conhecimento/avaliação em que exista carência no Departamento, conforme áreas de conhecimento/avaliação da CAPES;  
II. - Relacione cursos de pós-graduação lato ou stricto sensu vinculados ao departamento;

III. - Relacione os grupos de pesquisa e suas respectivas linhas, vinculados ao seu departamento;
IV. - Descreva os objetivos e metas do departamento na criação de novos cursos de pós-graduação e/ou consolidar o(s) curso(s) de pós-graduação já

existentes, vinculados ao núcleo/campus a que pertence o departamento;
V. - Descreva as metas a serem atingidas para alcançar o nivelamento de formação dos docentes do departamento, a fim de atender às prioridades e

diretrizes acadêmicas da UNIR, além das necessidades regionais

ESPECÍFICOS:

a. Docentes em regime de dedicação exclusiva;
b. Docentes em regime de 40 horas semanais;
c. Docentes em regime de 20 horas semanais;
d. Docentes em regime de 20 horas semanais com outro vínculo empregatício;
e. Docente na condição de lotação provisória;

O Plano é um instrumento norteador elaborado para atender à necessidade de profissionalização da gestão e dos processos de trabalho no Dlibras e visa
subsidiar o Plano Global de Capacitação Docente (PGCD) da Universidade Federal de Rondônia, e também como forma de permi�r aos servidores o
crescimento na carreira e o desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

IV – COMPOSIÇÃO DO PLANO

Esse plano de capacitação do Dlibras orienta-se pelo obje�vo principal de promover:

a. Melhoria na qualidade do ensino de graduação;
b. Melhoria no nível das atividades de pesquisa e extensão;
c. Condições para criação de curso de pós-graduação stricto sensu;

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.772-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.772-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.772-2012?OpenDocument
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Para a composição e execução de seu plano anual de qualificação, o departamento orienta-se pelas tabelas do anexo I deste documento com base
seguinte quadro docente a saber com 12 docentes:

N° Nome dos docentes Titulação
[1]

Vínculo
[2]

1.  João Carlos Gomes Doutor DE
2.  Ariana Boaventura Pereira Mestre DE
3.  Amauri Moret da Silva Mestre DE
4.  Geralda Iris de Oliveira Mestre DE
5.  Leoni Ramos Souza Nascimento Mestre DE
6.  Larissa Go� Pissina� Doutora DE
7.  Indira Simiona�o Stedile Assis Moura Mestre DE
8.  Márcio Richarles dos Santos Pontes Especialista DE
9.  Wendel de Oliveira Mestre DE

10.  Magno Prado Gama Prates Mestre DE
11.  Greice Kelly Nascimento Santos Costa Especialista DE
12.  Ana Carolina Lovo Viana Especialista DE

 

Conforme a Resolução nº 33/CONSUN, de 9 de abril de 2018, “deverá ser respeitado o limite de 20% dos professores do departamento para liberação de
docentes para cursarem pós-graduação, conforme legislação em vigor, com direito de contratação de professores subs�tutos, exceto no caso de programas
interins�tucionais, que seguirão planos próprios, aprovados em convênios específicos”. 

Com base nessas informações e considerando o quadro atual, o departamento cumpre as condições de liberação de dois (2) professores para qualificação
docente.

a) Áreas estratégicas para a capacitação

As seguintes áreas são estratégicas para o desenvolvimento e fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão no Departamento de Libras:

I - Núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares

a. Metodologia de Ensino da Língua Brasileira de Sinais
b. Metodologia de Língua Portuguesa como L2
c. Teoria Linguística 
d. Escritas de Sinais 
e. Fonética e Fonologia 
f. Estudos Literários
g. Estudos surdos 
h. Politicas Linguística 
i. Estudos da Tradução e Interpretação da Libras
j. Linguística Aplicada ao Ensino da LIBRAS
k. Práticas de Tradução e Interpretação de Libras 

II - Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos em Libras

1. Filosofia educação
2. Sociologia educação 
3. Língua Portuguesa 
4. Didática 
5. Ensino aprendizagem
6. Formação docente
7. História da Educação de Surdos
8. Educação Bilíngue 
9. Educação de Surdos e Novas Tecnologias

10. Psicologia Educacional
11. Politica e gestão em educação 

b) Indicação dos locais pretendidos para capacitação

Para a qualificação de seu corpo docente dentro das áreas estratégicas acima elencadas, os docentes poderão escolher a ins�tuição que melhor atenda
suas necessidades de qualificação. Na seleção do local objeto de ida do docente para capacitação serão observados os seguintes pontos:

1. Dar-se-á preferência por programa de pós-graduação com maior conceito na área objeto da capacitação;

2. Será observada a possibilidade concreta de aumento na produção acadêmica após o retorno do docente em capacitação, sobretudo, no desenvolvimento
de novas atividades de ensino, pesquisa e extensão na UNIR.

c) Indicação das metas a serem a�ngidas

O Departamento de Libras conta hoje com 58% do seu quadro docente com pós-graduação

Stricto Sensu, e 42% latu senso, no entanto, apenas 8% possui �tulação em nível de doutorado. Por este mo�vo, estabelece a meta de que, até o ano de
2025, esse percentual seja de pelo menos 40% de doutores e 100% Stricto Sensu.

d) Ações a serem desencadeadas para o a�ngimento das metas

Para a�ngir a meta acima mencionada, o departamento oferecerá as condições para o afastamento de seus docentes, dentro dos limites estabelecidos
pela Resolução nº 28/CONSUN/UNIR, solicitando junto à Reitoria o credenciamento e a contratação de professores subs�tutos, conforme previsão legal.
Também manterá constante busca pelo estabelecimento de parcerias ins�tucionais para a qualificação de seus docentes em programas interins�tucionais,
nas modalidades DINTER ou em Rede.
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e) Indicação das formas de subs�tuições dos docentes afastados para a capacitação sem ferir o número de docentes equivalentes da ins�tuição

As subs�tuições dos docentes afastados dentro dos limites estabelecidos pela Resolução nº 33/CONSUN/UNIR dar-se-ão pela contratação de professores
subs�tutos, considerando-se o índice de professor-equivalente previsto em lei, e pelo credenciamento de professores colaboradores.

f) Apresentação da lista de docentes em processo de capacitação que não u�lizam os critérios considerando dos 20% e com base no ar�go 11 parágrafo
III, e ar�go 47 da resolução 033/CONSUN.

 

Docentes Capacitação 
Ana Carolina Lovo Viana Mestrado/Unir

Greice Kelly Nascimento Santos Costa Mestrado/UNIR
Márcio Richarles dos Santos Pontes

 Mestrado/UNIR

g) Apresentação da lista de docentes a serem capacitados

Excetuando-se os professores que já se encontram em processo de qualificação, os seguintes docentes do departamento são candidatos à qualificação
com base nos seguintes ar�gos do regimento interno:

Art. 178. Pode ocorrer o afastamento do docente da UNIR com os seguintes obje�vos, entre outros previstos em lei:

 I - Par�cipar de curso de pós-graduação;

II - Par�cipar de curso ou estágio de aperfeiçoamento;

III - par�cipar de congressos e outras reuniões de natureza cien�fica, cultural ou técnica;

IV - Exercer temporariamente a�vidades de ensino ou pesquisa em outras ins�tuições;

V - Cooperar em programas de assistência técnica;

VI - Tratar de interesse par�culares.

 

Art. 179. O afastamento do docente, na hipótese do inciso I do ar�go anterior, é autorizado pelo Reitor, após aprovação do Conselho de Campus ou Núcleo e
apreciação pela CPPD, por proposta do Departamento em consonância com seguintes os princípios:

I - Não pode haver prejuízo na con�nuidade de oferta de disciplinas para o(s) curso(s) que o Departamento atende;

II - A prioridade deve ser dada ao docente com regime de trabalho de dedicação exclusiva e maior tempo de serviço;

III - A prioridade deve ser para cursos recomendados pelo órgão federal competente e devidamente autorizados;

IV - No caso de cursos no exterior, somente para aqueles que possam ser convalidados no Brasil.

 

 Docentes Capacitação pretendida
01 Ariana Boaventura  Pereira Doutorado/UNEMAT
02 Indira Simiona�o Stedile Assis Moura Doutorado/UNEMAT
03 Leoni Ramos  de Souza Doutorado/ UFS
04 Geralda Iris  de Oliveira Doutorado/ UNEMAT

05 Wendel de Oliveira
 Doutorado

06 Magno Gama Prates Doutorado

 

Plano de Pós-Graduação e Capacitação Docente
[3]

 do Departamento

Departamento:  Libras
Núcleo ou Campus: Núcleo de Ciências Humanas Ano de vigência do plano: 2021

Informações conforme Art 4°, §1°, da Resolução 28/2019/CONSUN /UNIR  
Incisos relacionados no Art. 4°, §1° Descrição

I - Relacione as Áreas de conhecimento/avaliação em que exista carência no
Departamento, conforme áreas de conhecimento/avaliação da CAPES;  
 

As seguintes áreas são estratégicas para o desenvolvimento e fortalecimento do
ensino, da pesquisa e da extensão no Departamento de Libras:

 
70000000 CIÊNCIAS HUMANAS

ÁREA DE AVALIAÇÃO: EDUCAÇÃO
 

70800006 EDUCAÇÃO 
70801002 FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

70803005 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 
70803013 POLÍTICA EDUCACIONAL 

70803021 PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 
70804001 ENSINO-APRENDIZAGEM
70804010 TEORIAS DA INSTRUÇÃO 

70804028 MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO 
70804036 TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

70804044 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
70805008 CURRÍCULO 

70805016 TEORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E DESENV. CURRICULAR  
 70805024 CURRÍCULOS ESPECÍFICOS PARA NÍVEIS E TIPOS DE EDUCAÇÃO 

70807000 TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 
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70807051 EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
 

80000002 LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
ÁREA DE AVALIAÇÃO: LETRAS / LINGUÍSTICA

 
80100007 LINGUÍSTICA 

80101003 TEORIA E ANÁLISE LINGUÍSTICA 
80106005 LINGUÍSTICA APLICADA

80200001 LETRAS 
80202004 LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS 

80205003 TEORIA LITERARIA
 80206000 LITERATURA BRASILEIRA  

80207006 OUTRAS LITERATURAS VERNÁCULAS 
80208002 LITERATURAS ESTRANGEIRAS MODERNAS 

 

II - Relacione cursos de pós-graduação lato ou stricto sensu vinculados ao
departamento;

Previsão PDI:

Especialização em tradução e interpretação da Libras 
Especialização em Docência em Educação de surdos 

Especialização em Linguís�ca da Libras 
Especialização Interprete Educacional  

III - Relacione os grupos de pesquisa e suas respec�vas linhas, vinculados ao seu
departamento;

GPEI - GRUPO PESQUISADOR EM EDUCAÇÃO INTERCULTURAL
 

Linha 3: Educação de Surdos: Um olhar à Iden�dade, Cultura e Língua;
 

IV - Descreva os obje�vos e metas do departamento na criação de novos cursos de
pós-graduação e/ou consolidar o(s) curso(s)
de pós-graduação já existentes, vinculados ao núcleo/campus a que pertence o
departamento;

Meta: Cons�tuição de uma equipe de Mestres, Doutores, Pós-doutores  para a
produção de conhecimentos e saberes significa�vos na educação de surdos no

contexto do Curso Letras Libras;
Obje�vos:

4. Melhoria na qualidade do ensino de graduação;
5. Melhoria no nível das a�vidades de pesquisa e extensão;
6. Condições para criação de curso de pós-graduação lato sensu;

 
 
 

V - Descreva as metas a serem a�ngidas para alcançar o nivelamento de formação
dos
docentes do departamento, a fim de atender
às prioridades e diretrizes acadêmicas da
UNIR, além das necessidades regionais

Considerando que:

60% dos docentes possuem pós-graduação strito sensu: João Carlos Gomes,
Ariana Boaventura Pereira, Amauri Moret da Silva, Geralda Iris de Oliveira,

Indira

Simiona�o Stedile Assis Moura, Larissa Go� Pissina�, Leoni Ramos Souza
Nascimento, Magno Prado Gama Prates;

 

40 % dos docentes possuem pós-graduação lato sensu: Márcio Richarles
dos

Santos Pontes, Wendel de Oliveira, Greice Kelly Nascimento
Santos Costa, Ana Carolina Lovo Viana;

 
 

O Departamento de Libras propõe as seguintes metas para alcançar o nivelamento
de formação dos docentes, do departamento, a fim de atender às prioridades e

diretrizes acadêmicas da UNIR, além das necessidades regionais: 60% dos docentes
possuem pós-graduação stricto sensu; 40 % dos docentes possuem pós-graduação

lato sensu.
 

             

PLANO DE PÓS-GRADUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE LIBRAS

CAMPUS: PORTO VELHO ANO: 2021

 

 Relação dos Docentes Lotados no Departamento
[4]   

N° Nome dos docentes Titulação
[5]

Vínculo
[6] Está  Afastado?

[7]
Previsão de
afastamento Observações

1. João Carlos Gomes Doutor DE Não   

http://www.gpei.unir.br/homepage
http://www.gpei.unir.br/homepage
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2. Ariana Boaventura Pereira Mestre DE Não 2021 Licença de 1 (um) ano para cursar doutorado UNEMAT
 Licença capacitação 3 meses

  3.
 Amauri Moret da Silva Mestre DE Sim 2019 a 2023

Afastado
Cursando

Doutorado em
Linguís�ca –

UNEMAT – MT 

 4.  Geralda Iris de Oliveira Mestre DE Não 
2024  Licença de 1 (um) ano para cursar

Doutorado/UNEMAT
 Licença capacitação 3 meses

5. Indira Simiona�o Stedile Assis
Moura Mestre DE Não 

2022  Licença de 1 (um) ano para cursar
Doutorado/UNEMAT

 Licença capacitação 3 meses

 6.  Márcio Richarles dos Santos Pontes Especialista DE Não  
Cursando

Mestrado em
Geografia/UNIR

 7.  Wendel de Oliveira Mestre DE Não   
 8.  Larissa Go� Pissina� Doutora DE Não   
 9.  Magno Prado Gama Prates Mestre DE Não  2025 Doutorado
10.

 Leoni Ramos Souza Nascimento Mestre DE Não 2023  Licença para de 1(um) ano para cursar doutorado/UFS

      Licença capacitação 3 meses

11.
 

Greice Kelly Nascimento Santos
Costa Especialista DE Não  

Cursando
Mestrado em
Letras/UNIR

12.
 Ana Carolina Lovo Viana Especialista DE Não  

 Cursando
Mestrado em
Letras/UNIR

Observação, a aprovação do docente fica vinculado aos critérios da Resolução 028/CONSUN.

 

[1] Graduado, Especialista, Mestre ou Doutor.

[2] DE (Dedicação Exclusiva), T40, T20.

[3] Este plano deve ser anexado em todos os processos de afastamentos individuais, com a respec�va ata de aprovação do plano anual no âmbito
departamental, conforme Art. 16, § 2°, inciso I.

[4] Relacione os docentes lotados no departamento, informando quem está afastado e quem possui intenção de se afastar no ano subsequente,
respeitando, na liberação de docentes para pós-graduação, o limite de 20% dos docentes efe�vos em exercício no departamento com direito a contratação
de professor subs�tuto, e em conformidade com a capacidade de atendimento integral das a�vidades acadêmicas do departamento nos cursos de
graduação e pós-graduação.

[5] Graduado, Especialista, Mestre ou Doutor.

[6] DE (Dedicação Exclusiva), T40, T20.

[7] Se o docente em questão se encontra afastado durante a vigência do plano.

 

Documento assinado eletronicamente por GERALDA IRIS DE OLIVEIRA, Chefe de Departamento, em 09/03/2021, às 19:15, 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 0620519 e o código CRC 2DF9CC8C.

Referência: Processo nº 23118.003027/2021-75 SEI nº 0620519

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

