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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - JI-PARANÁ

RELATÓRIO

Processo nº 23118.003629/2021-22

 

Plano de Pós-Graduação e Capacitação Docente[1] do Departamento

Departamento: Departamento Acadêmico de Ciências Humanas e Sociais – DACHS

Núcleo ou Campus: Ji-Paraná Ano de vigência do plano: 2022

Informações conforme Art 4°, §1°, da Resolução 28/CONSEA/2019

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;

 

Para Estágio Supervisionado

70800006 – EDUCAÇÃO

70804001 – ENSINO-APRENDIZAGEM

 

80200001 - LETRAS

80201008 - Língua Portuguesa
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90200000 - ENSINO

90201000 - Ensino de Ciências e Matemática.

 

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

Não se aplica.

 

 

 

 

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

1. GEIPEI - Grupo de Estudo Interativo e Pesquisa em Educação Inclusiva

Linhas de Pesquisa:

Descrição e documentação de Línguas de sinais;

Estudos Surdos;

Formação de Recursos Humanos em Educação Inclusiva e Diversidade.

2. GEPRAM - Grupo de estudos e pesquisa sobre relações raciais e migração

Linhas de Pesquisa:

Língua, Identidade e Cultura Surda: Bilinguismo, Inclusão e formação docente para o
trabalho com surdos na Amazônia;

Diversidade, Justiça e direitos humanos;

Etnoeducação, Currículo e Formação Docente;

Identidade, literatura e gênero;
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Infâncias e Relações Raciais;

Memórias, Migração e Mobilidade social.

3. GPEPE - Grupo de pesquisa em etnoconhecimento e pesquisa em educação

Linhas de Pesquisa:

Educação do Campo, Cultura e Movimentos Sociais;

Educação dos Povos da Floresta;

Etnoconhecimento e Biodiversidade na Amazônia;

Gênero e Diversidade dos Povos da Floresta;

Saúde dos Povos da Floresta.

 

4 GEPPEC - Grupo de estudos e pesquisas em pedagogia da criança

Linhas de Pesquisa:

Construção simbólica e produção de significados da criança e sobre as infâncias;

Crianças, culturas Infantis e sociedade;

O brincar, a instrução e o desenvolvimento do bebê e da criança;

Formação de profissionais que atuam com bebês e crianças.

 

5. LAE – Laboratório Amazônia Episteme

Linhas de Pesquisa:

Educação Ambiental Formal e Epistemologia;

Ensino de Ciências e Tecnologias;

Epistemologia e História das Ciências e da Tecnologia;
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Gênero, Ciência e Tecnologia;

 

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;

Criação de Mestrado Acadêmico em Educação no Campus de Ji-Paraná conforme
previsto no PDI (2019-2024) (p. 96).

Objetivos:

O DACHS, com essa proposição, objetiva qualificar profissionais já graduados em cursos
de licenciatura para aturarem, especialmente na educação básica, possibilitando dessa
forma, a ampliação do nível acadêmico para atuação em todos os níveis de ensino. 

Objetiva ainda, contribuir para superação da carência de cursos stricto sensu de Pós-
Graduação em Educação no Estado de Rondônia assim como na Região Norte do Brasil,
constituindo em um espaço de estudos e pesquisas sobre os problemas que atravessam as
instituições educativas, em um contexto complexo e dinâmico marcado pela inter-relação
existente entre educação, culturas e identidades.

Ações:

- Elevar a qualidade da Educação em todos os níveis a partir da formação de mestres no
primeiro Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em educação do interior do estado.

- Ampliar o número de produções bibliográficas dos docentes permanentes do Programa,
para publicação em periódicos qualis da Capes na área da educação;

- Fomentar a interação do Mestrado Acadêmico em Educação com a graduação com a
inclusão dos graduandos nos projetos de pesquisa.

- Ter um corpo docente permanente do Programa constituído por 80% do conjunto dos
professores.

- Disponibilização de carga horária para que os docentes se dediquem ao Programa de Pós-
Graduação.

- Promoção de Política institucional de financiamento e de captação de recursos para as
atividades de pesquisa e funcionamento do curso;

- Viabilidade pelo DACHS de condições para que docentes e discentes participem de
congressos e encontros, nos quais poderão socializar os resultados das pesquisas.
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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

- Professores Doutores: de 63,64% para 91%

- Professores Mestres: de 27,27%  para 9,0%

- Professores Especialistas: de 9,0% para 0

- professores Pós-doutores: de 18,18% para 27,27%

- Capacitação dos professores com menor titulação para que haja equilíbrio no
aperfeiçoamento;

- Priorizar capacitação de professores nas áreas de carência do DCHS, em consonância com
o PPP do Curso;

- Capacitar professores em áreas afins à educação, objeto do DCHS, promovendo deste
modo o fortalecimento dos grupos de pesquisa existentes e proporcionando as condições de
criação de pós-graduação stricto sensu, ao permitir com critérios de equidade, elevar a
titulação de todos os seus docentes;

- Caso o limite de 20% não estiver totalizado, o docente aprovado em processo seletivo
poderá ser liberado para capacitação, desde que, em acordo aos requisitos da Resolução
028/CONSEA/2019.   

 

   

 

PLANO DE PÓS-GRADUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE

Departamento: Departamento Acadêmico de Ciências Humanas e Sociais - DACHS

Campus: Ji-Paraná

Ano: 2022
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Relação dos Docentes Lotados no Departamento[2]

 

N° Nome dos docentes Titulação[3] Vínculo[4] Está Afastado?
[5] Previsão de afastamento

 
Afastados: 18,1%

Não Afastados: 81,9%
    

1.  Alberto Dias Valadão Doutor DE Não Pós-doutorado: A partir de
02/03/2022

2.  Ednéia Maria Azevedo Machado Mestre DE Sim. Até
01/03/2022 ----

3.  Gustavo Piovezan Doutor DE Não Quinquênio: a partir de 02/03/2022

4.  Irmgard Margarida Theobald Especialista DE Não Não

5.  Isaura Isabel Conte Doutora DE Não Não

6.  Naiara dos Santos Nienow Doutora DE Não Quinquênio: a partir de 02/03/2022

7.  Neidimar Vieira Lopes Gonzales Mestre DE Não Quinquênio: a partir de 02/03/2022

8.  Paulo César Gastaldo Claro Doutor DE Não Não

9.  Paulo Sérgio Dutra Doutor DE Não Quinquênio: a partir de 02/03/2022
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10.  Reginaldo de Oliveira Nunes Doutor DE Não Quinquênio:  a partir de 02/03/2022.

11.  Rosiane Ribas de Souza Eler Mestre DE Sim. Até
20/03/2023 ------

      

 

 

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

[2] 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 efetivos em exercício no departamento com direito a
contratação de professor substituto, e em conformidade com a capacidade de atendimento integral das atividades acadêmicas do departamento nos
cursos de graduação e pós-graduação.

[3]          Graduado, Especialista, Mestre ou Doutor.

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

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

 

 

Documento assinado eletronicamente por ISAURA ISABEL CONTE, Docente, em 13/04/2021, 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 ALBERTO DIAS VALADAO, Docente, em 13/04/2021, às 16:15, 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 GUSTAVO PIOVEZAN, Docente, em 15/04/2021, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 0645807 e o código CRC A9477FE2.

Referência: Processo nº 23118.003629/2021-22 SEI nº 0645807

Criado por 92556140020, versão 2 por 92556140020 em 13/04/2021 13:24:56.
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