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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
PLANO DE PÓS-GRADUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE - DEPARTAMENTO

Resolução 33/CONSUN de 09 de março de 2018

Plano de Pós-Graduação e Capacitação Docente1 do Departamento
Departamento: Departamento de Ciências da Educação

Núcleo ou Campus: Campus de Ariquemes Ano de vigência do plano: 2020

Informações conforme Art 4°, §1°, da Resolução 33/2018/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;

- Saúde Coletiva.
- Educação;
- Ciência da Informação (60700009)
- Ciência Política (Políticas Públicas).
- Geografia

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

- Não há cursos de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu vinculados ao
departamento.

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

- Grupo de Pesquisa: Saúde e Educação / Linha de Pesquisa: Saúde Docente.
- Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas e Gestão Democrática da Educação
Básica.
-Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação no Enfoque Histórico-Cultural
(GEPEEHC)/Linha de pesquisa: Atividade de ensino e suas possibilidades de
aprendizagem

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.
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-Grupo de Pesquisa: Políticas Públicas e Gestão Territorial na Amazônia/ Políticas
Públicas na Amazônia e Processos Migratórios, Identidade e Território

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;

- Objetivo: Criar um curso de pós-graduação lato sensu na área da educação. /
Meta: Elevar o nível de capacitação e conhecimento de profissionais da educação
da região do Vale do Jamari.
- Objetivo: Dar continuidade ou concluir, no caso de alguns dos já afastados, ao
processo de doutoramento dos docentes do departamento. / Meta: possibilitar a
médio ou longo prazo a criação de um curso de mestrado.

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

- Elevar a qualidade de ensino dos acadêmicos do curso de Licenciatura em
Pedagogia vinculado ao nosso departamento a partir do conhecimento agregado
com as capacitações de cada docente.
- Elevar o resultado da avaliação realizada a partir do ENADE, a qual gera
consequentemente impacto sobre a avaliação do curso.
- Ampliar a quantidade e qualidade das publicações científicas dos docentes.
- Ampliar a oferta de projetos de extensão e pesquisa, e consequentemente, a
possibilidade de vínculo dos discentes do curso aos mesmos.
- Manter/ampliar a oferta de eventos acadêmico-científicos.
- Garantir a formação de todos os docentes efetivos do departamento em curso de
pós-graduação stricto sensu (doutorado), como prioridade.
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PLANO DE PÓS-GRADUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE

Departamento: Departamento de Ciências da Educação (DECED).
Campus: de Ariquemes.
Ano: 2021.

Relação dos Docentes Lotados no Departamento2

N° Nome dos docentes Titulação3 Vínculo4 Está Afastado?5 Previsão de afastamento
2021

1. Adailde Miranda da Silva Carvalho Doutora DE Não -
2. Cátia Franciele Sanfelice de Paula Doutora DE Não -
3. Ederson Lauri Leandro Doutor DE Não Não
4. Eliéte Zanelato Doutora DE não não
5. Fernando Sérgio Silva Barbosa Doutor DE Não Não
6. Hugo Athanásios Fotopoulos Mestre DE Não Não
7. Josué José de Carvalho Filho Mestre DE Não -
8. Lara Cristina Cioffi Mestre DE Não -
9. Maria Auxiliadora Máximo Mestre DE Não -
10. Márcia Ângela Patrícia Mestre DE Não Mai/Ago

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

4 DE (Dedicação Exclusiva), T40, T20.

3 Graduado, Especialista, Mestre ou Doutor.

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.


