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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2019, às 9 horas, na sede do Departamento de Geografia, sala 8,
prédio 1T, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho do Departamento de Geografia da Fundação
Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência do Professor Paulo Henrique Pereira Pinto e com o
comparecimento dos Professores Ricardo Gilson da Costa Silva, Adnilson de Almeida Silva, Dorisvalder
Dias Nunes, Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva, Eliomar Pereira Filho, João Paulo Assis Gobo, Sheila
Castro dos Santos, Ta�ana dos Santos Malheiros, Maria das Graças S. Nascimento Silva, Josué da Costa
Silva e Ca�a Eliza Zuffo. Durante a Reunião, foram tomadas as seguintes
decisões: INFORMES: 1) A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) convida os docentes do Departamento
de Geografia para um café compar�lhado no dia 11/09/2019, chamado “Café com Saúde”. Esta é uma
inicia�va em prol da saúde dos servidores da UNIR. Será realizado às 9h na sala do DGEO. 2) Está em
vigor Portaria 095/CONSEA/UNIR de 18 de julho de 2019, que Regulamenta a carga horária total de
duração dos cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia. 3) As solicitações de
viagens devem seguir o manual de procedimentos, a Instrução Norma�va 010/UNIR/PROPLAN2014. Foi
entregue uma cópia com as instruções para cada docente presente. 4) O fluxo acadêmico e
administra�vo do Departamento de Geografia e do NDE, seguirão as normas regimentais da UNIR, tais
como o Regimento Geral, Regimento do NDE e Manual de Procedimentos. 5) PORTARIA Nº 657, DE 20 DE
AGOSTO DE 2019 - O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR), no uso das
atribuições que lhe são conferidas mediante o ar�go 7º da Lei nº 7.011, de 08 de julho de 1982; o ar�go
11 do Estatuto da UNIR; o Decreto Presidencial publicado no DOU nº 222, de 21 de novembro de 2016,
seção 2, p.1; e considerando o que consta no Processo SEI 99955621.000312/2019-01, resolve: Art. 1º
Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição ao servidor JOSÉ MARIA LEITE BOTELHO,
SIAPE nº 0396814, ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, lotado no
Departamento Acadêmico de Geografia, código de vaga nº 307520, do Quadro Permanente de Pessoal
desta IFES, com fundamento legal no art. 3º da Emenda Cons�tucional nº 47/2005, com proventos
integrais. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  6) Foi concedida a Licença para
Capacitação da Professora Ana Cris�na Teixeira Alves, no período de 13/11/2019 a 11/12/2019
(PORTARIA Nº 226/2019/DGP/PRAD/UNIR). A professora voluntária, Girlany Valéria Lima da Silva, que é
credenciada junto ao DGEO, irá subs�tuí-la durante este período. 7) A Professora Siane Cristhina
apresentou o laudo de um aluno que possui au�smo, e explicou que o mesmo estará se medicando
regularmente e também estará passando por acompanhamentos de um psicólogo. O mesmo é um "bom
aluno", porém é preciso que o professor se direcione diretamente para ele, para que este consiga
entender o que deve fazer. O professor Paulo Henrique sugeriu que a professora Siane Cristhina fizesse
um processo no SEI, por meio do qual todos os docentes do departamento seriam informados à respeito
desta situação. 8) A Professora Maria das Graças relatou a situação de um aluno que também possui um
comportamento diferente dos demais, informando que ele não consegue trabalhar com seus colegas e
não consegue produzir. Outros professores também iden�ficaram alguns traços semelhantes. O professor
Paulo Henrique afirmou que deve levar o caso para a DGP. 9) O professor Eliomar Pereira informa que
está fazendo uma pesquisa pela FAPERO, e que esta pesquisa irá extrapolar o prazo de finalização, pois a
segunda remessa do material solicitado não foi recebido por conta de problemas burocrá�cos com a
ins�tuição de fomento. O mesmo apresentou um documento declarando sua par�cipação. O professor
está fazendo um projeto de pesquisa e extensão.  10) O professor Paulo Henrique informa que o fluxo de
trabalho do Departamento de Geografia irá seguir o exposto no Regimento Geral da UNIR, e que os
processos serão atribuídos aos conselheiros do Departamento por afinidade de área, por indicação, ou
por sorteio. PONTOS DE PAUTA: 1 - ACOMPANHAMENTO ESPECIAL POR MOTIVO DE SAÚDE.  1.1)
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Processo SEI: 999055890.000074/2019-19. A discente Gabriele Reateque de Oliveira Araujo vem, por
meio do requerimento, solicitar acompanhamento especial por mo�vo de saúde, no período de 30 dias a
contar do dia 16/08/2019, conforme consta em atestado médico (anexo - 0212865). O Parecer
FAVORÁVEL foi emi�do pelo conselheiro o Prof. Paulo Henrique Pereira Pinto e apresentado ao CONDEP
para apreciação.  O parecer foi lido, sendo em seguida APROVADO por todos os presentes. O professor
João Paulo Gobo falou sobre a situação da aluna quanto sua vinda à UNIR, pois a mesma está com o pé e
a mão quebrada, onde a aluna teria maior dificuldades durante o trajeto do ônibus da UNIR. 1.2)
Processo SEI: 999055890.000086/2019-35. A discente Andressa Pereira dos Santos vem, por meio do
requerimento, solicitar reposição de conteúdo e abono de faltas por mo�vo de saúde referente ao
período de 16/08/2019 a 26/08/2019. O Parecer FAVORÁVEL foi emi�do pelo conselheiro o Prof. Paulo
Henrique Pereira Pinto e apresentado ao CONDEP para apreciação.  O parecer foi lido, sendo em seguida
APROVADO por todos os presentes. (O professor Paulo falou sobre a possibilidade de abonar as suas
faltas ao fim do semestre pelo SIGAA). 1.3) Processo SEI: 999055890.000088/2019-24. A discente Isadora
Maia Marães Araujo vem, por meio do requerimento, solicitar acompanhamento especial por mo�vo de
saúde, durante o período le�vo de 2019/2. O requerimento foi analisado pelos membros do CONDEP e
foi APROVADO pelos presentes. 2 APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS: 2.1) Processo SEI:
999055890.000082/2019-57. Requerimento de aproveitamento de disciplinas por: a) Carla Dominique
Brambilla (201210597): Biogeografia (DAG 00032) > DAG 00092; b) Carlos Eliel Assis Silva (201610559)
nas disciplinas de  Cálculo I (DAG 00048) > Ele�va I (DAG 00042) e Topografia (DAG 00050) > Ele�va II
(DAG 00043); c) Cássia Mar�ns Xavier (201611914) nas disciplinas de Introdução à Economia (ECO 301) >
Auditoria e Perícia Ambiental (DAG 00063); Legislação Educacional e Gestão Escolar (MAT 31054) >
Gestão e Legislação Escolar (DAG 00028); d) Deisiane Pereira Lima (201910230) nas disciplinas de
Geologia (DAG 00011); Geografia da População e Demografia (DAG 00015); acompanhado de
requerimento da interessada. O Parecer FAVORÁVEL COM RESSALVAS foi emi�do pelo conselheiro o Prof.
Dr. Adnilson de Almeida Silva e apresentado ao CONDEP para apreciação. O parecer foi lido, sendo em
seguida APROVADO por todos os presentes. O professor Paulo Henrique ressalta que o encaminhamento
dos processos dependerá da entrega dos documentos. 2.2) Processo SEI: 999055890.000087/2019-80. A
discente Poliana de Almeida Veiga (201211430) solicita Aproveitamento de carga horária de a�vidades de
Estágio Supervisionado. O requerimento foi analisado pelos membros do CONDEP e a Professora Ca�a
Zuffo perguntou se a aluna está regularmente matriculada nessa disciplina e nesse período, pois a nota
deveria ser lançada anteriormente. A Siane afirma que a aluna deveria se matricular na disciplina agora, e
então a professora atual poderia lançar a nota no histórico da aluna. O professor Paulo Henrique informa,
que a aluna solicitou matrícula via protocolo e que a Dirca está realizando os procedimentos. A
professora Ca�a Zuffo sugeriu fazer o pedido por escrito na DIRCA, para puxar histórico e resolver o
problema, justamente por ela ser aluna da grade anterior à atual. O Professor Paulo Henrique realizou a
busca pelo histórico e requerente e foi verificado que a mesma havia se matriculado na disciplina de
Estágio em Empresa no semestre 2019/1. Os Professores Ricardo Gilson e Siane sugeriram que fosse
reaberto o diário desta turma e lançada a frequência e nota da requerente. Foi encaminhado que
aprovado o requerimento da discente, que a nota e a frequência sejam lançadas na disciplina de estágio
supervisionado no semestre 2019.1. O requerimento e o encaminhamento foi APROVADO pelos
presentes. Somente a professora Ca�a Zuffo se absteve da votação. 3 - SOLICITAÇÃO DE TURMAS
ESPECIAIS: 3.1) Processo SEI: 999055890.000078/2019-99. O discente Marcelo Pereira de Oliveira
(matrícula: 201411404) solicita oferta de turma especial da disciplina de Sociologia. O Parecer
DESFAVORÁVEL foi emi�do pelo conselheiro o Prof. Paulo Henrique Pereira Pinto e apresentado ao
CONDEP para apreciação. O relator informa que o departamento de geografia não possui docentes que
atuem nesta área e que acrescenta que estão sendo oferecidas mais de dez turmas de sociologia pela
Unir. O parecer foi lido, sendo em seguida APROVADO por todos os presentes. 3.2) Processo SEI:
999055890.000079/2019-33. O discente Tiago Alves da Silva (matrícula 200811013) solicita oferta de
turmas especiais das disciplinas de Didá�ca e Geografia de Rondônia. O Parecer DESFAVORÁVEL foi
emi�do pelo conselheiro o Prof. Paulo Henrique Pereira Pinto e apresentado ao CONDEP para apreciação.
O relator informa que o departamento de geografia não possui docentes que atuem nesta área
e acrescenta que estão sendo oferecidas mais de dez turmas de didá�ca pela Unir. A disciplina de
Geografia de Rondônia possui disciplina equivalente que será ofertada no semestre 2020/1. O parecer foi
lido, sendo em seguida APROVADO por todos os presentes. 3.3) Processo SEI: 999055890.000072/2019-
11. Os discentes Marcelo Pereira de Oliveira (201411404); Tiago Alves da Silva (200811013); Diogo Philip
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Scherch (201411329); Edinho da Silva Morais (201411314); Eliania Mar�ns da Silva (201411333); Barbara
Brigianne Marinho Aguiar (201411229); vem por meio de requerimento, solicitar oferta especial de
disciplina de Organização Socioespacial. O Parecer FAVORÁVEL foi emi�do pela conselheira a Profª. Maria
das Graças Silva Nascimento Silva e apresentado ao CONDEP para apreciação. A documentação
apresentada pelos alunos tem base legal, porque são da Grade que já não está mais em vigor, desde de
2015. A professorz sugeriu que a disciplina fosse ministrada por ela, pelo Professor Adnilson e pelo
professor Josué. O parecer foi lido, sendo em seguida APROVADO por todos os presentes. 3,4) Processo
SEI: 999055890.000075/2019-55. A discente Bárbara Brigiane M Aguiar (201411229) vem, por meio de
requerimento, solicitar oferta especial de disciplina de Geomorfologia Fluvial. O Parecer DESFAVORÁVEL
foi emi�do pela conselheira a Profª. Ca�a Eliza Zuffo e apresentado ao CONDEP para apreciação. A
acadêmica solicita a abertura de uma Turma Especial de Geomorfologia Fluvial no semestre 2019.2, mas
só ela assinou o requerimento, então o correto seria solicitar um ACOMPANHAMENTO ESPECIAL. A
disciplina Geomorfologia Fluvial foi ofertada no semestre 2019.1 tanto para a turma de Licenciatura
quanto do Bacharelado e há a perspec�va de nova oferta no semestre 2020.1. O parecer foi lido, sendo
em seguida APROVADO por todos os presentes. 3.5) Processo SEI: 999055890.000072/2019-11. Os
discentes Robson Monteiro da Silva (201211291); Jailson dos Santos Narciso (201121889); Barbara
Brigiane M Aguiar (201411229) vem por meio de requerimento anexo a este processo solicitar oferta
especial de disciplina de Sensoriamento Remoto. O Parecer DESFAVORÁVEL foi emi�do pela conselheira a
Profª. Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva e apresentado ao CONDEP para apreciação. Os
documentos apresentados (histórico escolar) apresentados nos autos indicam que a acadêmica Bárbara
Brigianne Marinho Aguiar possui em suas componentes curriculares 16 pendências de disciplinas a serem
cumpridas, a acadêmica Jaislan dos Santos Narciso 14 pendências, e o acadêmico Robson Nascimento
Monteiro da Silva 16 pendências. Pelo número de disciplinas pendentes não há como os acadêmicos
colarem grau neste semestre, como jus�fica a acadêmica Barbara Brigianne Marinho Aguiar em seu
requerimento. A disciplina de Sensoriamento Remoto e seus respec�vos conteúdos formacionais fazem
parte do Núcleo Estrutural das componentes curriculares do curso de Geografia . Por ser uma disciplina
do grupo curricular obrigatória ela é oferecida todos os anos. Desta forma, a Disciplina de  Sensoriamento
Remoto será oferecida normalmente no semestre de 2020.1, assim como foi oferecida nos semestre de
2018.1 e 2019.1, e anos anteriores. O parecer foi lido, sendo em seguida APROVADO por todos os
presentes. 4 - SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE PROVA: 4.1) Processo SEI: 999055890.000080/2019-68. A
discente Nara Diana Trindade Barata (201911718) solicita a revisão de avaliação aplicada na disciplina de
Introdução à Economia, ministrada pelo Prof. Maurílio Galvão no primeiro semestre le�vo de 2019. Após
análise do requerimento o Conselho de Departamento indicou a comissão composta pelos docentes a
seguir: Foram sugeridos os professores Carlos Santos e Vinicius. Foi sugerido que o Departamento entre
em contato com o professor responsável pela disciplina cursada pela discente, antes do início dos
trabalhos pela comissão. APROVADO. 5 - PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE: 5.1) Processo SEI:
999055890.000071/2019-77. A Professora Drª SIANE CRISTHINA PEDROSO GUIMARÃES SILVA, lotada no
Departamento de Geografia, vem muito respeitosamente requerer Progressão Funcional de Associado I
(DE) classe D para Associado II (DE) classe D, de acordo com a fundamentação legal Lei 12772/2012;
Portaria nº 554/MEC/2013; e Resolução 116/CONSAD/UNIR, de 24 de dezembro de 2013. 3. Salienta-se
que a solicitação refere-se ao inters�cio 09.10.2017 a 08.10.2019, conforme documentação
comprobatória. O Parecer FAVORÁVEL foi emi�do pelo conselheiro o Prof. Eliomar Pereira Filho e
apresentado ao CONDEP para apreciação.  O parecer foi lido, sendo em seguida APROVADO por todos os
presentes. 6 - AUTORIZAÇÃO PARA VIAGENS NO PAÍS: 6.1) Processo SEI: 999055890.000085/2019-91. O
Prof. Dr. Josué da Costa e Silva solicita liberação no período de 01 a 08 de setembro para par�cipar do XIII
ENANPEGE, que acontecerá na cidade de São Paulo, na Universidade de São Paulo-USP, no período de 02
a 06. 09.2019.  Par�ciparam do evento em 01 Mesa Redonda, e coordenarão o Fórum dos Editores de
Revistas Cien�ficas da Geografia. APROVADO. 6.2) Processo SEI: 999055890.000068/2019-53.  A
Professora Maria da Graças S. Nascimento Silva solicita liberação, no período de 01 a 08 de setembro de
2019, para par�cipar do XIII ENANPEGE que acontecerá na Universidade de São Paulo USP na Cidade de
São Paulo. Informa que estará coordenando o Grupo de Trabalho GT 23 - Geografia e diversidade:
gêneros, sexualidades, etnicidades e racionalidades. APROVADO. 6.3) Processo SEI:
999055890.000067/2019-17. O Professor Dr. João Paulo Assis Gobo solicita autorização para
deslocamento no país, no período de 28/08/2019 a 09/09/2019, para par�cipar do XIII - ENANPEGE,
entre os dias 02 e 06 de setembro, bem como a par�cipação em a�vidades acadêmicas de orientação de
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dissertação de Mestrado da aluna Caroline Freire dos Santos, in�tulado “Confronto humano em
habitações da comunidade Jardim Colombo - SP” da qual o professor é co-orientador, nas dependências
do Laboratório de Climatologia e Biogeografia da USP em São Paulo - SP, no período de 29 e 30 de agosto.
Salienta-se que o deslocamento não trata ônus à UNIR. A solicitação foi aprovada ad referendum pelo
Chefe de Departamento. Após analisar o requerimento o Conselho de Departamento resolve MANTER a
decisão da Chefia. 7 - NOVA COMPOSIÇÃO DO NDE. O Professor Paulo Henrique solicita informações
sobre a nova composição do NDE e salienta a questão da reformulação dos PPCs de licenciatura e
bacharelado em Geografia. O mesmo Professor informa que esteve no setor de Regulação da PROGRAD e
que a situação do curso de bacharelado em Geografia é preocupante e ressalta a importância de ações
imediatas. Na oportunidade o Prof. Paulo Henrique solicita informações sobre os trabalhos da Comissão
para Melhoria do Bacharelado em Geografia. A Professora Siane informa que a comissão aguarda o envio
de documentos (não especificados) para que a comissão possa dar início aos trabalhos. Sobre a questão
da qualidade do curso de Bacharelado em Geografia, os professores entram em debate para tratar sobre
o assunto. A professora Ca�a Zuffo sugere o incen�vo aos alunos fazerem a prova do ENADE sendo
dividido igualmente os alunos da licenciatura/bacharelado. A professora Siane chamou atenção à fala da
Ca�a Zuffo sobre a problema�zação da situação. O professor Josué lembra sobre o cenário atual em
relação à universidades, e se caso não consigam trazer um "resultado" para o curso, ele poderá ser
fechado, com futuro incerto para os docentes. O Professor Ricardo Gilson sugere a diminuição do tempo
da graduação do bacharelado e a flexibilização dos alguns pré-requisitos. Informou ainda que, existem
revistas que publicam os ar�gos dos alunos, e a par�r disso, o curso de geografia poderia ter uma
melhora no desempenho. O mesmo professor também considerou a apresentação do TCC em formato de
ar�go cien�fico. O Professor Josué lembrou que da revista do departamento, na qual poderiam ser
realizadas as publicações de ar�go dos graduandos em geografia e também de outras áreas, desde que
fossem man�dos os critérios de avaliação.  Professora Ca�a Zuffo sugeriu que u�lizasse do material
retroa�vo em conjunto com a biblioteca, para então fazer uma adequação para a publicação do material
discente na revista, com isso conseguindo fazer a publicação do material retroa�vo, recuperando ao
menos 3 anos. O professor Josué afirma que poderiam receber material de outros cursos também,
passando pelo mesmo processo de avaliação e publicação. A professora Gracinha deu a ideia de chamar
demais funcionários para uma maior contribuição em propostas. O Professor Paulo Henrique agradece as
contribuições e informa que a PROGRAD está disponível para dialogar com o NDE e com a Comissão para
Melhoria do Bacharelado em reuniões específicas, que serão intermediadas pelo Departamento. Após
finalizadas as discussões o Prof. Paulo Henrique retorna a ques�onar sobre a nova composição do NDE.
Após breve diálogo entre os presentes, ficou definido que a nova composição do NDE será formada pelos
docentes: Siane Cristhina Pedroso (Coordenadora por 1 ano); João Paulo Assis Gobo (Vice-coordenador
por 1 ano); Ca�a Eliza Zuffo (Membro); Ta�ana dos Santos Malheiros (Membro); Eliomar Pereira da Silva
Filho (Membro). APROVADO. 8 - SEMANA DE GEOGRAFIA.  A professora Gracinha apresentou um esboço
do Projeto da Semana de Geografia, cujo tema decidido foi:  As queimadas na Amazônia. O arquivo será
compar�lhado aos professores, via google drive para que todos possam dar suas contribuições. O evento
será dividido em 2 conferências, 7 mesas redondas, 5 GTS, oficinas, exposição de Banners e trabalho de
campo.  Foi proposto que houvesse a fusão das mesas redondas, com mais de uma apresentação por dia.
Professor Paulo Henrique informa que abrirá as inscrições para a comissão organizadora discente na
próxima semana. E acrescenta que irá convidar os alunos da Pós-Graduação para atuarem na mediação
dos Grupos de Trabalho. 9 - OUTROS. 9.1) Registro de frequência. A representante discente Léia Alves
Pereira apresenta requerimento de registro de frequência pelos discentes listados a seguir: Alefe Márcio
Ferreira Soares; Lidiane O. Morais; Érica Lima Campos; Caíque Alcântara de Queiroz; Sara Regiane T.
Lopes; Maria da Conceição Neris Rodrigues; Bárbara Laís Alves da Costa Silva; Raíza Maia Luz; Raysa Dena
de Melo; Ian Marco N. Silva. Tanan Maciel Ferreira; Nara Diana T. Ba�sta; Tatjany Ferreira Almeida; Bruno
Alessandro Pereira da Silva; Frede Uilian de Macedo; Rafael Gomes de Oliveira; João Bosco Salles da Silva
Júnior; Jucileno Durgo dos Santos; Marcela P. Cruz. Os discentes informam a ausência injus�ficada da
Prof. Ana Cris�na Alves Teixeira no dia 23/08/2019, às aulas da disciplina de Geografia da População.
REGISTRADO. 9.2) Projeto extensão. A Prof.ª. Sheila Castro dos Santos apresenta projeto de extensão
in�tulado: II CURSO: TEXTO CIENTÍFICO, METODOLOGIA E TIPOLOGIAS DE PESQUISA. APROVADO. 9.3)
Planos de ensino: A Prof.ª. Sheila Castro dos Santos apresenta para análise e aprovação do CONDEP, os
planos de ensino das disciplinas de Auditoria e Perícia Ambiental; Análise e Gestão Ambiental; Regional 2
– América La�na. APROVADO. 9.4) Plano de ensino: A Professora Ca�a Zuffo apresenta para análise e
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aprovação do CONDEP, o plano de ensino das disciplinas de Hidrologia. APROVADO. O professor
Dorisvalder pontuou a necessidade de se discu�r com critério quais seriam as disciplinas pré-requisitos
que devem ser eliminadas cujo debate deve ter a par�cipação de todos os docentes afim de que se avalie
se a eliminação dos pré-requisitos prejudica ou não o desempenho dos alunos, os quais muitas vezes não
possuem  o conteúdo necessário para dar con�nuidade no curso, a depender do grau de complexidade
de cada disciplina. Mas concorda com a tese de que temos um número demasiado de disciplinas pré-
requisitos, o que tem criado entraves desnecessários à trajetória dos alunos no curso . 9.5) Projeto
extensão. O Professor Paulo Henrique Pereira Pinto apresentou projeto de extensão in�tulado: I CICLO DE
SEMINÁRIOS TEMÁTICOS DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA (2019/2). Evento temá�co, com carga horária
total de 20 horas, coordenado pelos Professores Paulo Henrique Pereira Pinto e João Paulo Assis Gobo.
APROVADO. 9.6) Ata de posse da nova chapa administradora do CAGEO: A Representante discente Léia
Alves Pereira Apresentou ao presentes a Ata de posse da nova chapa administradora do CAGEO.
REGISTRADO. 9.7) Alteração de data de viagem já autorizada: O Professor Dorisvalder Nunes solicita
alteração de data de viagem já autorizada: O Professor Dorisvalder Nunes solicita a alteração das datas de
sua viagem, já autorizada pelo Departamento, com des�no a Guarapuava-PR afim de par�cipar do
Seminário: Gestão e Distúrbios Ambientais na Amazônia Sul Ocidental, que será realizado na
UNICENTRO, Campus CEDETG-Guarapuava-PR, com novo período agendado para: dias 14 a 18/10/2019,
com saída no dia 11/10/2019 e retorno no dia 21/10/2019. APROVADO. 9.8) Processo de Progressão
Docente: O Professor Dorisvalder Nunes solicita homologação de abertura de processo de Progressão
para Professor Titular formalizado via SEI (sob o nº 999055890.000084/2019-46), na unidade DAG-PVH.
HOMOLOGADO. 9.9) Autorização para viajar no país: Os docentes Maria das Graças Silva Nascimento
Silva e Josué da Costa Silva solicitam liberação, no período de 15 a 30.09.2019 para, para par�cipar como
Palestrantes na Conferência da Terra e do Fórum Internacional do Meio Ambiente. Que acontecerá na
cidade Boa Vista,  na Universidade Federal de Roraima. As par�cipações além das Palestras, também
incluirão os trabalhos na disciplina de Planejamento e Gestão do Território, que será ministrada por mais
02 docentes. Também será realizado um trabalho de Campo como parte da disciplina em Tela, na Terra
Indígena Raposa Serra do Sol.  Informam os requerentes, que os eventos acontecerão nas datas a seguir
elencadas: Conferência da Terra: 18 a 20.09.2019. Disciplina Planejamento e Gestão do Território -23 a
25.09.2019. Trabalho de Campo na TI Raposa Serra do Sol - 26 a 29.09.19. Informam ainda que, o trajeto
até a cidade de Boa Vista será realizado de Veículo próprio, pela BR 319 até a cidade de Manaus e
seguindo para a BR 174 até a cidade de Boa Vista. O Professor Ressalta que a solicitação deverá ser
formalizada via SEI e registrada no sistema SCPD. APROVADO. 9.10) Realização de colóquio: O Professor
Ricardo Gilson solicita registro da realização do Colóquio: Geopolí�ca na Amazônia, que será realizado no
auditório Milton Santos, a par�r das 14 horas, na sexta dia 30 de agosto de 2019. O Professor Paulo
Henrique informou, que os eventos realizados a nível do Departamento poderão ter seus cer�ficados
emi�dos pelo próprio Departamento de Geografia e/ou Grupo de Pesquisa. REGISTRADO. 9.11) Avaliação
de estágio Probatório: A Professora Ta�ana Malheiros informa que formalizou processo de Avaliação de
estágio Probatório, via SEI na unidade DAG-PVH. REGISTRADO. 9.12) Prazo para emissão de parecer: A
Professora Ta�ana Malheiros informa que não conseguiu emi�r parecer a tempo para apresentar à
apreciação do conselho nesta reunião. O Professor Paulo Henrique ressaltou que �nha ciência de que os
docentes poderiam não conseguir emi�r parecer, devido ao envio em curto prazo. O Professor
Dorisvalder Nunes ressaltou que o prazo mínimo é de 72 horas. A Professora Ta�ana Malheiros sugeriu
um prazo máximo de 15 dias. O Professor Paulo Henrique salientou que apesar deste prazo é preciso se
atentar ao calendário do Departamento, pois os alunos que protocolarem seus pedidos com menos de 15
dias antes da próxima reunião, correrão o risco de ter seu requerimento apresentado em reunião 45 dias
depois, perdendo assim os prazos estabelecidos em outras instâncias. A Professora Ta�ana Malheiros
informa que o NDE possuía uma ro�na de decisões que poderia ser aproveitada no CONDEP. O Professor
se compromete a apresentar as Atas do NDE, com as decisões, referidas pela Professora Ta�ana para
endosso do CONDEP. Finalizadas as discussões, foi encaminhado o seguinte: o prazo de no mínimo 72
horas e no máximo 15 dias, para emissão dos pareceres pelos Conselheiros do Departamento de
Geografia. APROVADO. 9.13) O Professor Paulo Henrique informa que a discente Isadora Maia entregou
durante a reunião um laudo para juntada em seu requerimento.  Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Sérgio Abner Alencar de França, lavrei
a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por DORISVALDER DIAS NUNES, Docente, em 09/09/2019, às
16:03, 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 PAULO HENRIQUE PEREIRA PINTO, Chefe de
Departamento, em 09/09/2019, às 21:15, 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 SIANE CRISTHINA PEDROSO GUIMARAES SILVA, Docente,
em 10/09/2019, às 15:05, 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 10/09/2019, às
21:33, 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 TATIANA DOS SANTOS MALHEIROS, Docente, em
11/09/2019, às 11:58, 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 SHEILA CASTRO DOS SANTOS, Docente, em 11/09/2019,
às 15:41, 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 SERGIO ABNER ALENCAR DE FRANCA, Estagiário, em
12/09/2019, às 10:18, 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 12/09/2019,
às 15:43, 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
19/09/2019, às 12:32, 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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