
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezenove (2019), às dez (10h),
reuniram-se na sala do Departamento de Geografia, os professores membros do Conselho do
Departamento de Geografia: Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva, Paulo Henrique Pereira Pinto,
Adnilson de Almeida Silva, Ta ana dos Santos Malheiros, Sheila Castro dos Santos, João Paulo Assis
Gobo, José Maria Leite Botelho e a Discente acadêmica Léia Alves Pereira para analisar e deliberar a
seguinte Pauta 1) Progressão Funcional da docente Maria Madalena de Aguiar Cavalcante Pauta 2)
Relatório da Semana de Geografia, Pauta 3) Eleição para Chefia de Departamento, Outros.
Encaminhamentos: Pauta 1) A Professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva colocou a
apreciação do conselho a solicitação de Progressão Funcional de Professor do Nível 3, da Classe C,
para Professor Nível 4, da Classe C, com denominação de Professor Adjunto no inters cio
de 16.12.2016 a 16.12.2018. O conselho indica o Professor José Maria Leite Botelho para ser o
parecerista. Pauta 2) A Professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva apresenta ao conselho do
departamento de geografia o Relatório da 36ª Semana de Geografia, que ocorreu no período de 12 a
14 de novembro de 2018 com o obje vo de a formação complementar dos discentes do curso de
geografia, assim como, a inter-relações entre as turmas e outras ins tuições. Após deliberação o
relatório foi aprovado. Pauta 3) A Professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva reintera aos
membros do conselho sobre a importância da Eleição para Chefia de Departamento, e a necessidade
de ter um representante do departamento escrito para representa-lo no mandato a seguir. Informa,
ainda, que na ausência de candidatos do departamento, o NCET ou a Reitoria indicaria um discente
para assumir o departamento de Geografia. Outros 1) O Professor Ricardo Gilson da Costa Silva
solicita, através de comunicação eletrônica (memorando nº 39/2019/DAG-PVH/NCET/UNIR)
autorização de afastamento para realização de trabalho de campo no Vale do Guaporé, nos municípios
de São Francisco do Guaporé, Seringueiras e Costa Marques, no período de 16 a 21/06/2019, com os
discentes das disciplinas de Geografia Agrária e Colonização e Geografia de Rondônia. Aprovado.
Outros 2) O Professor Ricardo Gilson da Costa Silva solicita, através de comunicação eletrônica
(memorando nº 39/2019/DAG-PVH/NCET/UNIR), manifestação  do CONDEP quanto ao despacho do
gabinete da Reitoria, exarado em 17/04/2019, referente a composição da Banca de Avaliação de
Progressão Funcional  (Processo nº 99955890.000022/2019-80), que trata da progressão funcional. O
CONDEP, como já havia deferido em reunião ordinária anterior, já anexada aos autos do processo,
ratifica os nomes da Professora Josélia Gomes Neves, Adriana Cristina da Silva Nunes, Antônia Claudio
Barbosa Rabello, Juracy Machado Pacífico. Outro 3) O Professor João Paulo Assis Gobo apresenta ao
conselho Evento de Extensão Climatologia Geográfica: Metódos e Prá cas de Campo, cujo obje vo é
fazer com que a sociedade tenha conhecimento de temas voltados a climatologia, os quais estão
presentes em seu co diano. Aprovado. Outro 4) O Professor Adnilson de Almeida Silva informa ao
CONDEP que solicitou afastamento de 120 (cento e vinte) dias da função de conselheiro do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia – CREA/RO, o qual é representante desta UNIR, em
função  dos choques de horários com as disciplinas que ministra na graduação. E solicita que nos
próximos semestres, não sejam ofertadas disciplinas nos mesmos horários das reuniões do CREA.
Outro 5) O Professor Adnilson de Almeida Silva informa que foi convidado pra evento sobre Direitos
Humanos e Populações Indígenas, que acontecerá dia 08 de maio de 2019. Aprovado. Outro 6) O
Professor Adnilson de Almeida Silva informa a todos os presentes sobre a abertura do Edital “Ciência
na Escola” com obje vo de formação de jovens cien stas nas escolas brasileiras, com inves mento
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de R$100 milhões em projetos para todo o Brasil, R$ 4 milhões para cada Estado e R$ 80mil para cada
projeto aprovado. O Professor João Paulo de Assis Gobo colabora chamando a atenção da importância
da par cipação. Outro 7) A Professora Ta ana dos Santos Malheiros solicita autorização para
realização de trabalho, no destacamento de Trafego e Controle do Espaço Aéreo, no dia 11/05/2019,
com os discentes das disciplinas de Prá ca de Ensino I (Departamento Acadêmico de Geografia) e
Fundamentos e Prá cas do Ensino de Geografia (Departamento Acadêmico de Educação). Aprovado.
Outro 8) O Professor Paulo Henrique Pereira Pinto apresenta Proposta de Evento de Extensão
Universitária “A circulação geral da atmosfera e a influência de El Nino e La Nina na Precipitação
Pluviométrica na Amazônia”, cujo obje vo é promover a divulgação  do conhecimento cien fico
produzido no âmbito da climatologia geográfica, assim como, incen var o debate cien fico a cerca de
temas e grande relevância social. Aprovado. Outro 9) A Professora Sheila Castro dos Santos informa e
solicita a liberação dos acadêmicos do curso de Geografia de suas a vidades de sala de aula para
par ciparem do Curso de Extensão Universitária II Ciclo de Palestras: “Habilidades Cogni vas e
Cidadania” , com palestra a respeito do tema: Minorias – Inclusão ou Exclusão – Gênero em Debate.
Aprovado. Outro 10) Professor Paulo Henrique Pereira Pinto informa ao conselho que o aluno Alefe
Marcio Ferreira Soares, sob matrícula 201911534 esta sendo acompanhado pelo serviço de  Apoio
Psicossocial da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan s, em decorrência de sintomas
rela vos a um aparente quadro de ansiedade, com possíveis crises de pânico. E que diante da pressão
emocional que o ambiente universitário pode exercer neste momento, como possível agravamento dos
sintomas apresentados, a psicóloga Nátalia Molina Romano recomenda o afastamento do discente por
15 (quinze) dias a par r do dia 22/04/2019. Assim, neste período, é sugerido ao mesmo a reposição
das provas e acompanhamento especial por parte dos professores. Aprovado.  Outro 11) A
representante discente Léia Alves Pereira informa que foi realizada denúncia na ouvidoria contra a
Técnica Administra va do Departamento de Geografia, a servidora Daliani Torres Santana, por falta de
empa a da mesma para com os acadêmicos, assim como, pelas ausências da mesma nas
dependências do departamento. Informa ainda, que outras denúncias já haviam sido feitas, segundos
alguns colegas da mesma, e que o departamento não teria tomado providências. A Professora Siane
Cris na Pedroso Guimarães Silva solicita comprovação das denúncias entregues no departamento de
geografia, e afirma que até a presente data nenhuma denúncia havia sido entregue por nenhum
acadêmico a chefia de departamento. Reafirma que todas as denuncias devem ser feitas por escrito e
entregues no departamento, e que todas denúncias que chegaram ao departamento, sobre qualquer
servidor, foram encaminhadas para providências cabíveis. Quando perguntada sobre os serviços
desenvolvidos pela servidora Daliani Torres Santana, a Prof. Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva
salientou que todos os trabalhos administra vos desenvolvidos pela referida servidora estão dentro
da normalidade e de acordo com o esperado. A servidora atende a todas as demandas que lhe são
solicitadas de forma sa sfatória, confiável, conscienciosa e a contento. A Professora Ta ana dos
Santos Malheiros corroborou informando que no período em que ficou na chefia de departamento teve
total apoio da servidora Daliani Torres Santana no que diz respeito ao desenvolvimento de suas
a vidades administra vas, o que tornou o desenvolvimento do trabalho possível, dada a demanda do
departamento ser muito grande. A representante discente Léia Alves Pereira informa que irá realizar
reunião com os acadêmicos para passar informes sobre denúncias. O Professor Paulo Henrique Pereira
Pinto solicita que a mesma repasse também, aos acadêmicos que não interrompam os professores nos
horários em que os mesmos estejam ministrando aula, que aguardem os intervalos ou procurem nos
horários em que os mesmos não estejam em sala de aula. A Professora Siane Cristhina Pedroso
Guimarães solicita que a mesma reintere com os acadêmicos, nesta reunião, atenção as datas do
calendário acadêmico. Outro 12) O Professor Paulo Henrique Pereira Pinto apresenta Portaria nº
14/2019/DP/PROPESQ/UNIR que cer fica o Grupo de Pesquisa em Climatologia Geográfica da Unir
(GEPCLIMA) – vinculado ao Departamento de Geografia da Unir.  Não havendo mais nada a ser
tratado, lavro a presente Ata que segue assinada pelos docentes presentes.

Profa. Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva
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Prof. Paulo Henrique Pereira Pinto

Profa. Tatiana dos Santos Malheiros

Prof. Adnilson de Almeida Silva

Profa. Sheila Castro dos Santos

Prof. José Maria Leite Botelho

Prof. João Paulo de Assis Gobo

Léia Alves Pereira (Representante Discente)

Prof. Ricardo Gilson da Costa Silva - Falta Justificada pelo documento nº 0118114

Documento assinado eletronicamente por SIANE CRISTHINA PEDROSO GUIMARAES SILVA,
Chefe pro Tempore, em 30/04/2019, às 12:16, 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
30/04/2019, às 14:54, 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, Docente, em
30/04/2019, 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.

Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO ASSIS GOBO, Docente, em 01/05/2019,
às 00:35, 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
01/05/2019, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0122879 e o código CRC B354F970.

Referência: Proces s o nº 99955890.000027/2019-11 SEI nº 0122879
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