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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2019, às 9 horas, na sede do Departamento de Geografia, sala 8,
prédio 1T, realizou-se a Reunião Ordinária 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 Dorisvalder Dias Nunes, Ca�a Eliza Zuffo, Josué da Costa Silva, Siane
Cristhina Pedroso Guimarães Silva, Adnilson de Almeida Silva, João Paulo de Assis Gobo, Maria das Graças
S. N. Silva, Sheila Castro dos Santos, Ta�ana dos Santos Malheiros e da representante discente Léia Alves
Pereira. Durante a Reunião, foram tomadas as seguintes decisões: INFORMES: 1) O Prof. Paulo Henrique
Pereira Pinto comunica o afastamento da servidora Daliani Torres Santana para Licença Capacitação, no
período de 19/06/2019 a 16/09/2019. (PORTARIA Nº 151/2019/DGP/PRAD/UNIR). O Prof. Paulo Henrique
ressalta que as a�vidades departamentais sob sua responsabilidade estarão prejudicadas durante o
afastamento da servidora, pois o docente não possui acesso ao computador principal e ao e-mail
ins�tucional do Departamento de Geografia. Após esta declaração o Prof. Dorisvalder manifestou
indignação e solicitou previdências imediatas aos membros CONDEP. A professora Siane Cristhina
Pedroso Guimarães Silva entrou em contato com servidora Daliani Torres Santana, por telefone, e esta
informou o código de verificação para acesso ao e-mail, porém se negou a informar a senha de acesso ao
usuário do computador principal do departamento, finalizando a ligação. Diante do ocorrido os
Professores Dorisvalder e Josué, dada a gravidade da situação manifestaram-se pela tomada de
providências para apurar o ocorrido por se tratar de interesse público e de equipamento pertencente ao
departamento de Geografia, o qual contém histórico das a�vidades administra�vas. Indicação também
acompanhada pelo Conselho, respeitando-se a legislação per�nente. Instantes depois, a servidora Daliani
Torres Santana retornou a ligação para professor Paulo Henrique, informando que havia solicitado aos
servidores da DTI, que criassem um usuário convidado no computador central permi�ndo o acesso da
chefia e demais interessados. Minutos depois, os servidores da DTI realizaram o procedimento de criação
de usurário convidado no computador central do Departamento de Geografia, permi�ndo acesso ao
equipamento, contudo, a par�r do usuário criado, não foi possível obter acesso nenhum arquivo con�do
no computador. 2) O Professor Paulo Henrique Pereira Pinto comunica seu desligamento das funções de
Coordenador e membro do NDE-Geografia em função do exercício das a�vidades de Chefia de
Departamento. 3) O Professor Paulo Henrique Pereira Pinto comunica que todos os requerimentos e
solicitações dos docentes ao departamento, deverão ser realizados exclusivamente via SEI. 4) O Professor
Paulo Henrique Pereira Pinto comunica que os docentes não deverão visualizar/receber e ou atribuir
processos recebidos no SEI, esta função cabe apenas à Chefia do Departamento e à secretária, quando
previamente autorizada. 5) O Professor Paulo Henrique Pereira Pinto comunica que as solicitações de
inclusão de ponto de pauta ou jus�fica�va de ausência, deverão ser feitas exclusivamente via SEI. 6) O
Prof. Adnilson informa que encontra-se aberto um edital de produ�vidade do CNPq. 7) A acadêmica Léia
declara que há interesse por parte dos discentes, que os grupos de pesquisa se encontrem mensalmente
para interagir com os alunos da graduação. PONTO DE PAUTA 1: Semana de Geografia: O Prof.
Dorisvalder Dias Nunues salienta a importância da Semana da Geografia estar conjugada com o Encontro
de Pós-Graduação, tendo em vista o efeito mo�vador que evento poderá promover aos alunos da
graduação em Geografia. A Profa. Maria das Graças ressalta, que os grupos de pesquisa precisam se
integrar entre si e também com a graduação, com o bene�cio de reduzir a evasão e gerar maior
entusiasmo para os graduandos. O Prof. João Paulo Gobo relata a experiência na qual os grupos de
pesquisa instalaram stands durante a semana de Geografia para receber os discentes apresentar as
a�vidades de pesquisa em desenvolvimento. A Profa. Maria das Graças sugere que o evento seja
realizado no mês de outubro, com a possível data de 7 a 11.  O Prof. Josué relembra a necessidade de
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dedicar um inves�mento aos egressos do curso de geografia, durante a semana de geografia. Após
discussão o Conselho encaminhou para deliberação a formação de comissão geral de organização da
Semana de Geografia, composta pelos membros presentes e demais interessados. As funções,
subcomissões e atribuições deverão ser atribuídas em reunião própria e o projeto deverá ser
apresentado na reunião ordinária de agosto. PONTO DE PAUTA 2: Quadro de horários: 2.1) O professor
Dorisvalder Dias Nunes registra que, devido à displicência dos alunos em relação às turmas especiais, não
ofertará disciplinas em caráter especial salvo situações estritamente con�das na legislação e dentro da
disponibilidade de carga horária do docente, respeitando-se decisões do NDE e do CONDEP de Geografia.
O Prof. Paulo Henrique ressalta que, em 2018 e 2019, foram tomadas diversas decisões pelo NDE, com
intuito de adequar as ofertas especiais de disciplinas às reais necessidades dos discentes. O mesmo se
compromete a repassá-las ao endosse do CONDEP. 2.3) O Prof. Paulo Henrique apresenta aos membros
do Conselho o quadro de horários das disciplinas, para o semestre le�vo de 2019-2, para apreciação e
realização de adequações necessárias. Após discussão e realização ajustes, o quadro de horários foi
atualizado pelo Conselho de Departamento. Para o segundo semestre de 2019 foram atribuídas as
seguintes disciplinas com os respec�vos períodos, fase, curso e professores: 1) Geografia da População e
Demografia (80h): segunda-feira, vesper�no, 2 fase bacharelado, Prof.ª. Ana Cris�na Teixeira Alves; 2)
Esta�s�ca Aplicada à Geografia (80h): terça-feira, vesper�no, 2 fase bacharelado, Prof. Paulo Henrique
Pereira Pinto; 3) Geografia Econômica e de Mercado (80h): quarta-feira, vesper�no, 2 fase bacharelado e
licenciatura, Prof. Carlos Santos; 4) Geologia (80h): quinta-feira, vesper�no, 2 fase bacharelado e
licenciatura, Prof. Vanderlei Maniesi; 5) Física Aplicada à Geografia (80h): sexta-feira, vesper�no, 2 fase
bacharelado, Departamento de Física; 6) Topografia (80h): sábado, matu�no, 2 fase bacharelado, Prof.
Eliomar Pereira da Silva Filho e Prof. José Rafael Pimentel Barata (voluntário); 7) Libras (80h): segunda-
feira, vesper�no, 2 fase licenciatura, Departamento de Letras; 8) Cartografia Geral (80h): segunda-feira e
terça-feira, vesper�no, 2 fase licenciatura, Prof. João Paulo de Assis Gobo; 9) Climatologia (80h): sexta-
feira, vesper�no, 2 fase licenciatura; Prof. Paulo Henrique Pereira Pinto; 10) Geografia da População e
Demografia (80h): sábado, matu�no, 2 fase licenciatura, Prof.ª. Ana Cris�na Teixeira Alves; 11) Hidrologia
(80h): segunda-feira, vesper�no, 4 fase bacharelado, Prof.ª Ca�a Eliza Zuffo; 12) Gestão e Legislação
Escolar (60): segunda-feira, vesper�no, 4 fase, licenciatura, Departamento de Educação. 13) Geografia
Urbana e Serviços (80h): terça-feira e quinta-feira, vesper�no, 4 fase bacharelado e licenciatura, Prof.
Adnilson Almeida da Silva. 14) Fotogrametria e Fotointerpretação (80h): terça-feira e quarta-feira,
vesper�no, 4 fase bacharelado, Prof. João Paulo de Assis Gobo; 15) Geo-História Cultural e Afro-
brasileira (60h): quarta-feira, vesper�no, 4 fase bacharelado e licenciatura, Prof.ª. Maria da Graças S. N.
Silva; 16) Espaço Físico e Humano do Brasil (100h): segunda, terça e quarta-feira, vesper�no, 4 fase
bacharelado e licenciatura, Prof.ª. Ana Cris�na Teixeira Alves. 17) Pedologia (80h): quinta-feira,
vesper�no, 4 fase bacharelado e licenciatura, Prof. Eliomar Pereira da Silva Filho; 18) Regionalização
Teoria e Processo (80h): sexta-feira, vesper�no, 4 fase bacharelado e licenciatura, Prof. Carlos Santos. 19)
Geopolí�ca (60h): segunda-feira, vesper�no, 6 fase bacharelado e licenciatura, Prof. Adnilson Almeida da
Silva.  20) Geotecnologias Aplicadas ao Ensino de Geografia (80h): terça-feira, vesper�no, 6 fase
bacharelado e licenciatura, Prof.ª. Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva. 21) Educação Ambiental
(60h): segunda e terça-feira, vesper�no, 6 fase bacharelado, Prof.ª. Sheila Castro dos Santos e Prof.ª.
Girlany Valéria Lima da Silva (voluntária). 21) Organização do Espaço Amazônico (80h): quarta-feira,
vesper�no, 6 fase bacharelado e licenciatura, Prof. Dorisvalder Dias Nunes. 23) SIG e Cartografia Digital
Aplicada (80h): quinta-feira, vesper�no, 6 fase bacharelado e licenciatura, Prof.ª. Siane Cristhina Pedroso
Guimarães Silva. 24) Processos Geomorfológicos (80h): sexta-feira, vesper�no, 6 fase bacharelado, Prof.
Vanderlei Maniesi. 25) Regional 2 – América La�na (80h): sexta-feira, vesper�no, 6 fase licenciatura,
Prof.ª. Sheila Castro dos Santos. 26) Auditoria e Perícia Ambiental: segunda-feira, vesper�no, 8 fase
bacharelado, Prof.ª. Sheila Castro dos Santos. 27) Opta�va 2: terça-feira, vesper�no, 8 fase bacharelado,
Prof. Josué da Costa Silva.  26: Zoneamento Socioambiental e Econômico (80h): quarta-feira, vesper�no,
8 fase bacharelado, Prof. Ricardo Gilson. 28) Estágio Supervisionado 2 – Empresa (200h): quinta-feira e
sábado, vesper�no, 8 fase bacharelado, Prof.ª. Ca�a Eliza Zuffo. 29) Opta�va 3 - Geopolí�ca da Amazônia
(60h): sexta-feira, vesper�no, 8 fase bacharelado, Prof. Ricardo Gilson. 30) Trabalho de Conclusão de
Curso – TCC (120h): segunda e quarta-feira, vesper�no, 8 fase bacharelado, Prof.ª. Ta�ana dos Santos
Malheiros. 31) Opta�va 3 - Climatologia Aplicada (60h): terça-feira, vesper�no, 8 fase bacharelado,
Prof.ª. Ta�ana dos Santos Malheiros. 32) Estágio Docência: Prá�ca de Ensino em Geografia II (200h):
quinta-feira, vesper�no, 8 fase bacharelado, Prof.ª. Ta�ana dos Santos Malheiros. 33) AACC (200h):
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sábado, matu�no, 8 fase bacharelado, Prof.ª. Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva. Aprovado.
 OUTROS 3 ) 3.1) O Professor Dorisvalder Dias Nunes ressalta a importância da elaboração do Regimento
Interno do Departamento de Geografia. Foi encaminhada a formação de comissão para elaboração do
regimento do DGEO, composta pelos membros: Prof. Paulo Henrique Pereira Pinto, Prof. Dorisvalder Dias
Nunes, e Prof. Adnilson de Almeida Silva. Aprovado. 3.2) O Prof. Dorisvalder comunica a realização do
Workshop: Construindo Ar�go Cien�fico na área de Geociências, o qual se realizará no dia 15 de agosto,
com carga horária total de 08 horas (08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00h) e disponibilizará 15 vagas. O
referido Workschop acontecerá nas dependências do Laboratório de Geografia e Planejamento
Ambiental e tem o apoio dos seguintes Grupos de Pesquisa: Geografia e Planejamento Ambiental –
GEOPLAM, Biologia Experimental – GEPBIOExp e Geoprocessamento e Hidrossedimentologia na
Amazônia - GEPGEOHAM. Aprovado 3.3) O Prof. Dorisvalder Dias Nunes solicita afastamento para
par�cipação no Seminário “Gestão e Distúrbios na Amazônia Sul-Ocidental”, que será realizado no
período de 05 a 09 de agosto de 2019, em Guarapuava – PR. Aprovado. 3.4) O Prof. João Paulo de Assis
Gobo solicita autorização para deslocamento no período de 13 de julho a 04 agosto, para realizar as
a�vidades que seguem: Trabalho de campo entre os dias 13 e 25 de julho, nas instalações do Laboratório
de Climatologia Ambiental e Subtropical, do Departamento de Geociências da UFSM e Trabalho de campo
para coleta de dados climá�cos urbanos no município de Santa Maria (RS); Par�cipação em banca de
qualificação de mestrado do discente Vagner Apollo Duarte, cujo �tulo é “Clima e Fumicultura na Bacia
Hidrográfica do Alto Jacuí/RS”, no dia 17 de julho em Santa Maria-RS; Trabalho de campo de pesquisa de
doutorado do discente Ismael Luiz Hoppe, cuja pesquisa in�tula-se “O clima urbano de Balneário
Camboriú/SC”, da qual o professor é co-orientador, no período de 20 a 25 de julho em Balneário
Camboriú-SC; A�vidades de orientação de 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 de julho a 03 de agosto. Aprovado. 3.5) O Prof. João Paulo de Assis Gobo apresenta
Relatório de ação de Extensão in�tulada “Mesa Redonda - Climatologia Geográfica: Métodos e Prá�cas
de Campo”. Aprovado. 3.6)  O Prof. Paulo Henrique Pereira Pinto apresenta Relatório de ação de Extensão
in�tulado “A circulação geral da atmosfera e a influência de El Nino e La Nina na precipitação
pluviométrica na Amazônia”. Aprovado. 3.7) O Prof. João Paulo relembra a necessidade de formação de
nova comissão para definir perfil de vagas remanescentes. Fica encaminhada a seguinte comissão
composta pelos professores: Ta�ana dos Santos Malheiros, João Paulo de Assis Gobo, Siane Cris�na
Pedroso Guimarães Silva e Paulo Henrique Pereira Pinto. Aprovado. O professor Dorisvalder lembrou que
no caso do concurso da vaga remanescente do Prof. José Januário (aposentadoria), o Conselho de
Departamento já havia deliberado e aprovado que o referido concurso e vaga devem ser des�nados para
a área de Geografia Urbana e que, portanto, o tramite deve ser com base no que foi já fora aprovado.
Lembrou também que a vaga remanescente da Profa. Maria Madalena Ferreira ainda está tramitando em
grau de recurso em face do parecer que elaborou com ao Profa. Maria das Graças e que também deve
somar para ampliação do quadro de vagas docentes para a Geografia. Foi sugerida a inserção da
disciplina de "geografia polí�ca" para a vaga do concurso oriunda da aposentadoria do Prof. Jose
Januário. Todos os presentes concordaram que as duas disciplinas (urbanas e polí�ca) conversavam,
incluindo um "aparte" do professor Dorisvalder Dias Nunes que reforçou a proximidade das mesmas,
sendo, portanto aprovada, a sugestão, pelo conselho. O Professor João Paulo de Assis Gobo sugeriu
acrescer a disciplina de fotogrametria, e o Professor Dorisvalder Dias Nunes, disse que estas disciplinas
(urbana e fotogrametria) estavam muito distantes uma da outra, portanto, foi rejeitada a sugestão de
acrescentar fotogrametria aos pontos do concurso, pelo conselho. 3.8)  A representante discente Léia
Alves Pereira informa que a discente Isadora Maia Marães solicita acompanhamento especial por mo�vo
de saúde. Foi deliberado que a aprovação está condicionada à entrega da documentação
comprobatória. 3.9) A representante discente Léia Alves Pereira solicita que os professores lancem as
notas dos alunos respeitando a calendário acadêmico. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Paulo Henrique Pereira Pinto, quem secretariou a
reunião, 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 02/07/2019, às 23:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por SHEILA CASTRO DOS SANTOS, Docente, em 03/07/2019,
às 17:48, 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 TATIANA DOS SANTOS MALHEIROS, Docente, em
03/07/2019, às 17:49, 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 03/07/2019, às
22:36, 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 07/07/2019, às 22:13,
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 09/07/2019, às 14:56, 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 0171046 e
o código CRC 42395198.
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