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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

 

Aos três (3) dias do mês de junho do ano de 2020, às 9:30 horas, realizou-se (em ambiente virtual devido
ao trabalho remoto imposto pelas condições de prevenção ao Covid-19) a Reunião Ordinária do Conselho
do Departamento de Geografia da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência do
Professor Dr. Paulo Henrique Pereira Pinto e com o comparecimento dos Professores Doutores: Adnilson
de Almeida Silva; Ana Cris�na Teixeira Alves; Ca�a Eliza Zuffo; Dorisvalder Dias Nunes; Eliomar Pereira da
Silva Filho; João Paulo Assis Gobo; Josué da Costa Silva; Maria Madalena de Aguiar Cavalcante; Ricardo
Gilson; Siane Cristhina P. Guimarães; Ta�ana dos Santos Malheiros; da Professora Mácia Machado de
Lima do Departamento Ciências da Educação; e do Estagiário Luís Felipe Abadias. Pontos de Pauta: 1)
Progressão Funcional Docente (Professor Adnilson de Almeida Dias); 2) Manutenção/Revogação de
Despacho (Atribuição da Disciplina de Educação Ambiental à Professora Ana Cris�na; 3) Atualização do
Ementário do PPC de Geografia Licenciatura; 4) Solicitação de Credenciamento Docente (Prof. Michel
Watanabe); 5) Outros. Durante a Reunião, foram tomadas as seguintes decisões: Informe 1) O Prof. Dr.
Paulo Henrique Pereira Pinto recomenda a leitura da NOTA TÉCNICA do Laboratório de Inteligência
Pública – PILab sobre o Retorno às A�vidades IFES enviada aos Docentes pelo e-mail do
departamento. Informe 2) O Prof. Dr. Paulo Henrique Pereira Pinto informa que está realizando uma
pesquisa entre os alunos para verificar a situação dos mesmos em relação ao contágio da COVID-19, além
de outras informações, e solicita aos professores que encaminhem o link da pesquisa para o maior
número de alunos possível. Informe 3) A Professora Márcia Machado de Lima do Departamento Ciências
da Educação irá apresentar o “Projeto de Extensão EDUCAÇÃO, COVID-19 E VILA PRINCESA: prá�cas de
cuidado e de produção de vida”, coordenado por ela e pelo Professor Rafael Christofole�, como forma
de convite para par�cipação dos docentes do Departamento de Geografia. Informe 4) Ações do DAG
contra a COVID-19: O Professor Paulo Henrique Pereira Pinto sugeriu a arrecadação de cestas básicas
para ajuda a alunos da Geografia. A Profa. Ca�a Zuffo sugere que a chefia solicite aos discentes que os
mesmos se atualizem junto a PROCEA para que fiquem habilitados a receber cestas básicas que a pró-
reitoria está distribuindo. PONTOS DE PAUTA: 1 - PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE: SEI -
999055890.000046/2020-27.  Solicitação de Progressão Funcional Horizontal de Associado I DE para
Associado II DE encaminhada pelo Prof. Dr. Adnilson de Almeida Silva. O Parecer favorável foi emi�do
pelo Prof. Dr. Dorisvalder Dias Nunes e após lido, foi APROVADO por todos. 2 -
REVOGAÇÃO/MANUTENÇÃO DO DESPACHO DAG-PVH 0359778: SEI - 999055890.000007/2020-20.
Ques�onamento realizado pela Prof. Ana Cris�na, via e-mail, acerca da indicação dela para ministrar a
disciplina de Educação Ambiental. O Professor Paulo Henrique Pereira Pinto apresentou o Despacho e
mo�vos para a emissão do mesmo. Em seguida foram abertas as discussões. O Conselho deliberou pela
manunteção da decisão do CONDEP do dia 02 de março de 2020, que consta em Ata no item outros.
APROVADO. 4 - SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DOCENTE: 999553733.000082/2019-67. O
Professor Michel Watanabe solicita credenciamento como Professor Voluntário Junto ao DAG. O
Professor Paulo Henrique Pereira Pinto informa que na reunião de maio de 2020 o CONDEP recomendou
a res�tuição do processo ao requerente para que o mesmo informasse seu enquadramento no ar�go II,
da resolução 471/CONSEA, 05 de abril de 2017. O requerente anexou no processo em tela uma
declaração de corresponsabilidade assinada pelo Professor Dorisvalder Dias Nunes. Houve discussão
acerca do enquadramento do requerente no Art. 2 da resolução supracitada. O Professor Dorisvalder Dias
Nunes ques�ona o mérito do requerimento, tendo em vista que o mesmo foi mo�vado pela necessidade
de Orientação de TCC. O Professor Dorisvalder Dias Nunes ques�onou as interpelações do Conselho
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informando que o mérito original foi o credenciamento para TCC e que dadas as orientações feitas ao
docente, o mérito da matéria alcançou outra modalidade de credenciamento. O Professor Dorisvalder
Dias Nunes reiterou que a solicitação inicial do docente foi com base no pedido de CREDENCIAMENTO
para orientação no TCC, amparado no ar�go 7º, e seu parágrafo primeiro da Resol. 242/CONSEPE/1997.
Embora tenha sido chancelada e autorizada a solicitação em agosto de 2019, novamente lhe foi negada a
orientação por se tratar de disciplina, de modo que o sistema não aceitava o nome do Prof. Michel, pelo
fato de não ser do departamento. Em 24/01/2020 a orientanda Laura Dominic solicita matrícula no TCC a
qual só seria possível se o orientador fosse do Departamento, conforme orientado pela chefia em
comunicações feitas a ela e ao Prof. Dorisvalder por e-mail nos dias 24,25, 29 de janeiro e em 04,10 e
11/02/2020. Para não prejudicar a orientanda o professor Dorisvalder aceitou a orientação mas reiterou
que esta deveria ser exercida pelo Prof. Michel, por se tratar de escolha da discente somado o fato de
que seu TCC está atrelado ao projeto do Prof. Michel. Segundo o Prof. Dorisvalder o credenciamento do
docente e a declaração que o mesmo apresentou foi também uma orientação aprovada pelo Conselho
em reunião do dia 06/05/20 e que, seguindo esta orientação, apresentou seu pleito sempre com o
obje�vo de orientar o TCC e que se houve algum equívoco, não foi da parte do requerente. O Professor
Paulo Henrique Pereira Pinto informou que estava ciente de que o objeto do requerimento era a
orientação de TCC e que havia orientado a discente que procurasse um orientador que fosse lotado no
Departamento de Geografia. Após o recebimento de comunicação eletrônica, enviada pelo Prof.
Dorisvalder Nunes, solicitando a matricula da discente como sua orientanda e feitos os procedimentos no
sistema (SIGAA), o Prof. Paulo Henrique P. Pinto informou que, solicitou manisfestação via SEI, por parte
do Prof. Michel Watanabe, pela con�nuação ou arquivamento do processo de Credenciamento como
Professor Voluntário, tendo em vista o que o obje�vo principal do mesmo já havia sido resolvido.
O requerente manifestou pela contuidade do processo e o Professor Paulo Henrique Pinto deu
con�nuidade ao mesmo. Por fim, o Prof. Dorisvalder se declarou impedido para par�cipar da votação;
declinou da condição de orientador da discente em tela e solicitou que o Prof. Michel seja credenciado
como orientador com base no que diz o Art. 7º, § 1º da Resol. 242/CONSEPE/1997. O Conselho deliberou
pelo seguinte: a) A resolução 242/CONSEPE/1997 foi revogada pela Resolução 034/CONSEA de 20 de
outubro de 2000 e de acordo com a resolução 471/CONSEA, 05 de abril de 2017 o pedido do Prof. Michel
Watanabe não cabe a modalidade credenciamento considerando que o requerente é professor da casa.
Portanto, a solicitação de credenciamento como professor voluntário foi NEGADA pelo Conselho de
Departamento. b) O Conselho de Departamento autoriza a orientação de TCC da discente Laura Dominic
Gazzo�o Soares de Almeida pelo Prof. Michel Watanabe. Salientando, que o mesmo já possui esta
autorização do departamento desde o mês de setembro de 2018, conforme pode ser confirmado na ata
do NDE do mês supra citado. APROVADO. 5 - OUTROS: 5.1) Registro de A�vidades: O Professor Eliomar
Pereira da Silva Filho informa que está atuando como parecerista da revista Geoambiente On-line N37
(Mai/Agos-2020), editada pelo programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de
Jataí/Universidade Federal de Goiás. REGISTRADO. 5.2) Registro de A�vidades: A Professora Maria
Madalena Cavalcante solicita o registro das a�vidades: a) Publicação na Revista Tamoios v. 16, n. 1 (2020),
com o ar�go in�tulado “Leitura Geográfica no Contexto da COVID-19 em Rondônia ao Norte do Brasil” de
autoria: Laila Cín�a Mota Belforte (mestranda), Rafaela da Silva Pereira Reis (Bacharelanda), Gilberto
Paulino da Silva (Mestre em Geografia) e Maria Madalena de A. Cavalcante (orientadora) disponível em
h�ps://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios. b) Live no dia do Geógrafo junto a
Universidade Federal de Roraima no II Encontro de Geociências, com o tema “O Papel da Geografia nos
Estudos Epidemiológicos”. REGISTRADO. 5.3) Registro de A�vidades:  O Professor Josué da Costa Silva
solicita o registro das seguintes a�vidades: Live “A importância dos espaços públicos para a sociedade e o
novo normal de sociabilização”. Com a temá�ca de espaços públicos e a reflexão sobre as formas de
sociabilização e suas perspec�vas diante da pandemia, o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Modos de
Vidas e Populações Amazônicas-GEPCULTURA da Universidade Federal de Rondônia-UNIR promovem live
conforme informações no cartaz a baixo, sobre a importância dos espaços públicos para a sociedade e o
novo normal de sociabilização. (h�p://www.rennegeo.unir.br/no�cia/exibir/11552). REGISTRADO.  5.4)
Registro de A�vidades: A Prof.ª. Ta�ana dos Santos Malheiros solicita o registro das seguintes a�vidades:
MALHEIROS, Ta�ana dos Santos. Pra não dizer que não falei das flores: relatos geográficos de uma
profissional do magistério em tempos de pandemia. In: Revista Ensaios de Geografia, Niterói, vol. 5, nº 9,
p. 161-167, maio de 2020. REGISTRADO. 5.5) Autorização para trabalho de campo: O Professor
Dorisvalder Dias Nunes solicita autorização de realização de expedição de campo entre os dias 26 a 30 de

https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios
http://www.rennegeo.unir.br/noticia/exibir/11552
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junho e 26 a 31 de julho para área de estudo na Fazenda Sta. Carmen, situada no Km 180, BR 364, sen�do
Acre. A expedição faz parte do Projeto de Pesquisa: Efe�vidade da Gestão Ambiental na Mesorregião do
Leste Rondoniense a par�r de Indicadores de Vulnerabilidade Natural à Erosão, Saneamento Básico e
Desmatamento. Projeto aprovado e financiado pela FAPERO via Edital    PROGRAMA DE APOIO À
PESQUISA – PAP/UNIVERSAL CHAMADA FAPERO Nº 04/2018 FAIXA – B. A jus�fica�va está pautada pelos
compromissos firmados com a FAPERO de execução do projeto, os quais podem ensejar responsabilidade
administra�vas e jurídicas decorrentes da assinatura do Termo de Outorga nº 043/2018 – Proc.
0012427572201831 de execução da proposta. Também se jus�fica pela necessidade de con�nuar o
levantamento dos dados que estão em grande atraso de seu cronograma especialmente ocasionados
pela Pandemia. Não haverá ônus para UNIR. APROVADO. 5.6) Registro de A�vidades: O Professor
Adnilson de Almeida Silva solicita registro do Ar�go: "O protagonismo invisibilizado da mulher na floresta
da Amazônia-acreana" de Suzanna Dourado da Silva e Adnilson de Almeida Silva) aceito para publicação
na Revista La�no-americana de Geografia e Gênero, atualmente B1.
Site:h�p://www.revistas2.uepg.br/index.php/rlagg/index. REGISTRADO. 5.7) O Professor João Paulo
Gobo, solicita registro de que foi colocado em afastamento remoto no período de 01 de abril a 31 de
maio sem ter solicitado este afastamento e nem ter sido no�ficado desta condição. O mesmo solicita a
remoção deste status de seu histórico. REGISTRADO. 5.8) A Professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães
Silva, solicita registro de encontros de Grupos de Estudos do Laboratório de Geografia e Cartografia –
LABCART, com as temá�cas: 1. “histórico de ocupação da Amazônia e de Rondônia”; 2) “Conflitos de
interesse no ordenamento territorial da Amazônia brasileira”, que ocorreram nos dias 07 e 21 de maio de
2020, respec�vamente. REGISTRADO. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Paulo Henrique Pereira Pinto, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE PEREIRA PINTO, Chefe de
Departamento, em 08/06/2020, às 16:48, 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 ADNILSON DE ALMEIDA SILVA, Docente, em 08/06/2020,
às 17:00, 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 JOAO PAULO ASSIS GOBO, Docente, em 08/06/2020, às
17:26, 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 ELIOMAR PEREIRA DA SILVA FILHO, Docente, em
09/06/2020, às 16:33, 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 CATIA ELIZA ZUFFO, Docente, em 10/06/2020, às 12:52,
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 SIANE CRISTHINA PEDROSO GUIMARAES SILVA, Docente,
em 10/06/2020, às 15:02, 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 RICARDO GILSON DA COSTA SILVA, Docente, em
10/06/2020, às 17:25, 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 MARIA MADALENA DE AGUIAR CAVALCANTE, Docente,
em 10/06/2020, às 20:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por DORISVALDER DIAS NUNES, Docente, em 11/06/2020, às
19:26, 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 TATIANA DOS SANTOS MALHEIROS, Docente, em
15/06/2020, às 10:17, 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 0432153 e
o código CRC D2085AFF.
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