
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

Aos 29 dias do mês de maio do ano de 2019, às 9 horas, na sala 8, prédio 1T, Campus José Ribeiro
Filho, Velho/RO, realizou-se a quinta Reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE), do Curso de
Geografia da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência do Prof. Paulo Henrique
Pereira Pinto, com o comparecimento dos Professores José Maria Leite Botelho, Ta ana dos Santos
Malheiros; Ca a Eliza Zuffo, Siane Cris na Pedroso Guimarães Silva e Eliomar Pereira da Silva Filho. O
Presidente iniciou os trabalhos apresentando os assuntos a seguir: Informes; 1 - Resolução Nº 7, de 18
de Dezembro de 2018 - Inclusão de Ações de Extensão na proporção de 10% da carga horária total
currículo; 2 - Revisão e atualização do PPC de Licenciatura em Geografia; 3 - Nescessidade de segunda
turma de Climatologia no semestre 2019/2; 4 - Carga horária e calendários de trabalhos de campo,
palestras e eventos durante o período de aula. 5 - Outros. Durante a Reunião, foram tomadas as
seguintes decisões: 1 - Resolução Nº 7, de 18 de Dezembro de 2018 - Inclusão de Ações de
Extensão na proporção de 10% da carga horária total currículo. 1.1)  Será implementado um
programa de extensão pelo Departamento de Geografia para ins tucionalizar a carga horária de
extensão nos curriculos de Geografia. Aprovado. 1.2) O membros do NDE deverão apresentar
propostas na próxima reunião. Aprovado. 2 - Revisão e atualização do PPC de Licenciatura em
Geografia; Será realizada reunião no dia 12 de junho para con nuar o processo. Aprovado. 3 -
Nescessidade de segunda turma de Climatologia no semestre 2019/2; O NDE indeferiu a solicitação
por que a disciplina será já oferecida no semestre, conforme decisões anteriores. Aprovado.. 4 - Carga
horária e calendários de trabalhos de campo, palestras e eventos durante o período de aula.  Foi
sugerido que seja passado na reunião do CONDEP um calendário de a vidades. Aprovado. 5 - Outros:
5.1) O discente Leonardo Marques Ribeiro solicita (solicitação protocolada em
25/02/2019) aproveitamento de disciplinas Filosofia (GEO31032); Geo-História cultural e afro
brasileira (GEO31053); Geografia Urbana e Serviços (GEO31054); Pedologia (GEO31050);
Regionalização - Teoria e Processo (GEO31052). Aprovado. 5.2) Pedido  Fora de Prazo: A discente
Poliana de Almeida solicita reitegração ao curso e apresenta Plano de Conclusão com meta de
finalizar as disciplinas de Estágio, TCC e Análise Ambiental no ano de 2019.  Aprovado. 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 SIANE CRISTHINA PEDROSO GUIMARAES SILVA,
Chefe pro Tempore, em 03/06/2019, às 10:22, 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
04/06/2019, às 10:38, 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
10/06/2019, às 18:02, 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
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0144157 e o código CRC 5569E66A.
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