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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezenove (2019), às oito e trinta
horas (08:30h), reuniram-se na sala do Departamento de Geografia, os professores doutores membros do
Núcleo Docente Estruturante do Departamento de Geografia: Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva,
Ta�ana dos Santos Malheiros, Paulo Henrique Pereira Pinto, João Paulo de Assis Gobo e Eliomar Pereira
Pinto para analisar e deliberar o seguinte: Pauta 1) Plano de Melhoria do Curso de Bacharelado em
Geografia. Encaminhamentos: Pauta 1) A Professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva inicia a
reunião perguntando ao Professor Paulo Henrique Pereira Pinto se a PROGRAD havia encaminhado os
documentos referentes ao curso de bacharelado de geografia, conforme deliberado na reunião do dia
18/09/2019 no departamento de geografia. O mesmo informa que até o presente não havia sido enviado
nenhuma informação. Quanto ao processo �sico referente ao Plano de Melhoria do curso de geografia,
quando perguntado, o Professor Paulo Henrique informa que, devido à grande demanda de serviço e a
falta da secretária no departamento, não foi possível a procura do mesmo no departamento. A Professora
Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva informa que iniciou uma minuta do Plano de Melhoria do curso
de Bacharelado de Geografia, no qual elenca algumas a�vidades desenvolvidas pelo departamento de
Geografia desde de 2017 e apresenta ao NDE. No plano de melhoria apresentado a professora propõem
uma breve introdução, obje�vos: geral e específicos, ações pedagógicas propostas que visam a melhoria
do curso de bacharelado e que já vem sendo implantadas desde de 2017, ações que estão em
andamento e ações a longo prazo. A professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva acrescenta,
ainda, que algumas das propostas previstas, tais como a reformulação do PPC do curso de bacharelado
em geografia demanda um longo prazo para conclusão. Todos os presentes concordaram. Após
apresentação o conselho decidiu que a minuta deveria ser enviada a todos os seus membros para que
colocassem suas contribuições no Plano de Melhoria, ao mesmo tempo, em que aguardaríamos as
orientações da PROGRAD. Em simultâneo, enviaríamos e-mail a todos docentes do departamento de
geografia solicitando que os mesmos enviassem suas a�vidades e produções desenvolvidas nos dois
úl�mos anos, assim como, a�vidades que preveem con�nuidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Siane Cristhina Pedroso Guimarães
Silva, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por SIANE CRISTHINA PEDROSO GUIMARAES SILVA, Docente,
em 03/10/2019, às 11:51, 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
03/10/2019, às 18:56, 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 05/10/2019, às
11:21, 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
04/12/2019, às 12:53, 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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