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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO

Aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 10 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 Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva, Eliomar Pereira Filho,
Ricardo Gilson da Costa Sillva, Adnilson de Almeida Silva, João Paulo Assis Gobo, Sheila Castro dos Santos,
Ta�ana dos Santos Malheiros, Dorisvalder Dias Nunes e Ca�a Eliza Zuffo. Durante a Reunião, foram
tomadas as seguintes decisões: INFORMES: 1) O Professor Prof. Paulo Henrique P Pinto informa que o
Departamento de Geografia ficará com os trabalhos funcionando em baixo fluxo devido à falta de serviço
de secretaria, uma vez que a servidora lotada na unidade se encontra em licença para tratamento
médico. Informa ainda que entrou em contato com a PRAD e a Diretora do NCET e foi informado que não
há servidor nem estagiário para suprir a demanda do DGEO. O Prof. Dorisvalder solicitou a palavra e
salientou a importância de que seja realizada uma solicitação formal, para aquisição de um TAE, de modo
que na solicitação seja descrito todas as a�vidades e carga horária de um departamento que é
responsável pela Licenciatura, Bacharelado, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, além das orientações
em todos esses níveis, representações ins�tucionais dentro e fora da UNIR, consultorias não
remuneradas, cursos, palestras, a�vidades administra�vas, produção cien�fica qualificada, encontros e
tantas outras a�vidades que fazem do Departamento de Geografia um dos mais produ�vos e a�vos da
UNIR. 2) O Professor Paulo Henrique informa que, devido às demandas do DGEO e falta de assistente
administra�vo para auxiliar os trabalhos, não foi possível apresentar as decisões do NDE ao CONDEP,
como prome�do na ul�ma reunião. PONTO DE PAUTA : 1 - ACOMPANHAMENTO ESPECIAL POR MOTIVO
DE SAÚDE. .1) Processo SEI: 999055890.000102/2019-90. A discente Juliana San�ago de Sena
(201811340) vem, por meio do requerimento, solicitar acompanhamento especial por mo�vo de saúde,
no período de 5 dias a contar do dia 03/09/2019, e mais 10 dias a contar de 12/09/2019 conforme consta
em atestado médico (anexo ao processo). 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 Prof. Paulo Henrique P Pinto sugere que, devido ao fato de
estarem amparados por lei federal, os processos de Acompanhamento Especial por Mo�vo de Saúde ou
reposição de conteúdo e abono de faltas, possam ser encaminhados sem necessidade de passar por
apreciação do Conselho de Departamento. APROVADO. 2 APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS: 2.1)
Processo SEI: 999055890.000098/2019-60. A discente Bábara Brigiane Marinho Aguiar solicita, por meio
de requerimento, o aproveitamento de disciplinas carga horária teórica da disciplina de Prá�ca de Ensino
I.  O Professor Dorisvalder Dias Nunes inquiriu se a presença da interessada, no referido processo, em
reunião do Conselho se tratava de representação discente e a resposta foi nega�va. O Parecer
DESFAVORÁVEL foi emi�do pela conselheira o Profª. Drª. Ta�ana dos Santos Malheiros e apresentado ao
CONDEP para apreciação. O parecer foi lido, em seguida o Professor Paulo Henrique Pereira Pinto
ques�onou se a Professora Ta�ana Malheiros gostaria de apresentar suas considerações.  A Professora
Ta�ana Malheiros, inicialmente, disse que a matéria objeto do processo já havia sido explicada a discente
em conversa anterior.  A Professora Ta�ana Malheiros jus�ficou que, primeiro, o processo estava
incorreto pois havia uma solicitação con�da no memorando diferente daquela presente no requerimento
da discente, e segundo, informou que, só poderia dar início às a�vidades de estágio caso a discente
es�vesse matriculada na disciplina, contudo isso não ocorreu devido à sobreposição de horário com a
disciplina de Pedologia. O Prof. Paulo Henrique ques�onou a possibilidade de que fosse realizado o
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aproveitamento de disciplina de Prá�ca de Ensino I para o Estágio I (Grade 2015) com carga horária de
200 horas, para as disciplinas de GEOPR1 e GEOPR2 (Grade 2000), com carga horária de 100 horas cada
uma. A Professora Ta�ana Malheiros informou que o aproveitamento não poderia ser realizado, pois a
requerente não cumpriu a carga horária curricular obrigatória de 70 horas no ensino médio, em
conformidade com o acordado com os discentes oriundos da grade 2000 e comprovado por meio do
documento de encaminhamento ao Estágio em Docência - Prá�ca de Ensino I, acrescentou, ainda, que
emi�u parecer favorável a três casos dessa mesma natureza, subme�dos, posteriormente, ao conselho
nessa reunião. A requerente Bárbara Brigiane solicitou a palavra e declarou que não conseguiu concluir
o estágio devido a problemas pessoais. O Professor Dorisvalder Dias Nunes acrescentou que todos,
inclusive, os professores apresentam questões de ordem pessoal e isso não é objeto de apreciação. A
Prof. Ca�a Zuffo ques�onou a possibilidade de Acompanhamento Especial. A Prof. Ta�ana Malheiros
manifestou-se em relação à dificuldade deste �po de procedimento no Estágio da Licenciatura, assim
como ques�onou à discente em relação a possibilidade de colação de grau ao final do semestre le�vo
como indica�vo de excepcionalidade, ao qual requerente respondeu com o nega�vo.   Após as
discussões o parecer foi APROVADO por todos os presentes. 2.2) Processo SEI: 999055890.000081/2019-
11. Memorando 119 (0215235) - Apresenta solicitação de Aproveitamento de disciplina, requerida por
Edmar Souza Andrade (201510211) nas disciplinas de: Hidrologia (DAG 00054) > Ele�va 1 (DAG 00042);
Química Ambiental (DAG 00049) > Ele�va 2 (DAG 00043); Economia do Meio Ambiente (DPE 00216) >
Ele�va 3 (DAG 00045); Geografia de Rondônia (DAG 00140) > Colonização e Geografia de Rondônia (DAG
00040);  acompanhado de requerimento do interessado, histórico escolar; 2.  Memorando 120 (0215275)
- Apresenta solicitação de Aproveitamento de disciplina, requerida por José Borges Leal (201411395) nas
disciplinas de: Estágio Docência: Prat. Ens. Da Geo 1 (DAG 00041) > GEOPR1; Estágio Docência: Prat. Ens.
Da Geo 1 (DAG 00041) > GEOPR2; acompanhado de requerimento do interessado, histórico escolar,
ementa (plano de curso), relatório de estágio supervisionado, documento de encaminhamento ao estágio
com discriminação da carga horária prá�ca da componente curricular; 3. Memorando 121 (0215304) -
Apresenta solicitação de Aproveitamento de disciplina, requerida por Marcelo Pereira de Oliveira
(201411404) nas disciplinas de: Estágio Docencia: Prat. Ens. Da Geo 1 (DAG 00041) > GEOPR1; Estágio
Docencia: Prat. Ens. Da Geo 1 (DAG 00041) > GEOPR2; acompanhado de requerimento do interessado,
histórico escolar, ementa (plano de curso), relatório de estágio supervisionado, documento de
encaminhamento ao estágio com discriminação da carga horária prá�ca da componente curricular; 4.
Memorando 122 (0215327) - Apresenta solicitação de Aproveitamento de disciplina, requerida por Tiago
Alves da Silva (200811013) nas disciplinas de: Estágio Docencia: Prat. Ens. Da Geo 1 (DAG 00041) >
GEOPR1; Estágio Docencia: Prat. Ens. Da Geo 1 (DAG 00041) > GEOPR2; acompanhado de requerimento
do interessado, histórico escolar, ementa (plano de curso), relatório de estágio supervisionado. O Parecer
FAVORÁVEL ao atendimento das solicitações acima elencadas para os itens 2 e 3 do Relatório;
PARCIALMENTE FAVORÁVEL para os requerimentos 1 e 4 foi emi�do pela conselheira o Profª. Drª.
Ta�ana dos Santos Malheiros e apresentado ao CONDEP para apreciação. O parecer foi lido, sendo em
seguida APROVADO por todos os presentes. 2.3) Processo SEI: 999055890.000102/2019-90. O discente
do curso de geografia vem, por meio de requerimento anexo a este processo, solicitar aproveitamento de
disciplina conforme listado abaixo: Almir Mateus Melo (201510183); Cálculo 1 (DAG 00048) > Ele�va 3
(DAG 00045); Ele�va 3 (DAG 00045) > Ele�va 2 (DAG 00043); Processo Geomorfológicos (DAG 00056) >
Ele�va 1 (DAG 00042). Vitor Hugo Nascimento Pinheiro (201510970); Química Ambiental (DAG 00049) >
Ele�va 1 (DAG 00042); Física Aplicada a Geografia (DAG 00051) > Ele�va 2 (DAG 00043); Recursos
Hídricos (DAG 00187) > Ele�va 3 (DAG 00045). O Parecer, FAVORÁVEL ao requerente Vitor Hugo
Nascimento Pinheiro e FAVORÁVEL EM PARTE ao requerente Almir Mateus Melo, foi emi�do pelo
conselheiro o Prof. Dorisvalder Dias Nunes e apresentado ao CONDEP para apreciação.  O parecer foi lido,
sendo em seguida APROVADO por todos os presentes. 3 – MATRÍCULA FORA DE PRAZO COM QUEBRA
DE PRÉ-REQUISITOS: 3.1) Processo SEI: 999055890.000094/2019-81. O discente José Borges Leal -
matrícula: 201411395 vem, por meio de requerimento anexo a este processo, solicitar matrícula com
quebra de pré requisito na disciplina de Análise e Gestão Ambiental (DAG 00057); AACC (DAG 00046). Os
discentes Bárbara Brigiane M Aguiar (201411229), Elianai Mar�ns da Silva (201411333) e Joadir Luiz de
Lima (201411394) vem, por meio de requerimento anexo a este processo, solicitar Matrícula fora de
prazo com quebra de pré-requisitos na disciplina de Topografia. 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. 4 - PROJETOS DE EXTENSÃO: 4.1) Processo
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SEI: 99955890.000024/2019-79. Apresentação de Relatório Final do II Ciclo de Palestra: Habilidades
Cogni�vas e Cidadania, conforme solicitado no despacho CE-PROCEA 0180409. O Parecer FAVORÁVEL foi
emi�do pelo conselheiro o Prof. João Paulo Assis Gobo e apresentado ao CONDEP para apreciação.  O
parecer foi lido, sendo em seguida APROVADO por todos os presentes. 5 - AUTORIZAÇÃO PARA VIAGENS
NO PAÍS: 5.1) Processo SEI: 999055890.000103/2019-34. A Prof. Doutora Ca�a Eliza Zuffo solicita
liberação no período de 20 a 26 de outubro de 2019, para par�cipar do XXI ENCOB - Encontro Nacional
de Comitês de Bacias Hidrográficas, a ser realizado de 21 a 25 de outubro de 2019, em Foz do Iguaçu –
PR, sendo um dia antes e outro após o término do evento, devido aos deslocamentos necessários. A
requerente informa que, na qualidade de Conselheira Titular como representante da UNIR perante o
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH/RO e Vice-Presidente do CRH/RO (Gestão 2018-2020), foi
indicada para par�cipar deste evento de capacitação com despesas de diárias e passagens aéreas
custeadas pelo programa PROGESTÃO (a cargo da SEDAM), conforme deliberado na 30ª Reunião
Ordinária do CRH/RO de 04/julho/2019 item “E.3”. O requerimento foi lido, sendo em seguida
APROVADO por todos os presentes. 5.2) O professor Dorisvalder também solicitou autorização para
par�cipar de expedição de campo na bacia do Igarapé Bom Futuro, próximo ao Distrito de Rio Pardo,
Município de  Porto Velho nos dias 27, 28 e 29 com ônus parcial. Essa expedição está vinculada ao
projeto de Pesquisa de Vulnerabilidade Natural à erosão na bacia do rio Branco-PVH-RO. APROVADO. 6 -
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 6.1) Processo SEI:
999055890.000095/2019-26. Os discentes Marxa Hortência M. Silva - matrícula: 201610736 e Guilherme
Rodrigues Carvalho - matrícula: 201610724 vem, por meio de requerimento anexo a este processo,
solicitar a realização da disciplina de estágio supervisionado II - Empresa na ONG "Casa de Direito". O
Parecer AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DA ENTIDADE PARA CONTINUIDADE DOS PROCEDIMENTOS foi
emi�do pela conselheira o Prof.ª. Dr.ª. Ca�a Eliza Zuffo e apresentado ao CONDEP para apreciação.  O
parecer foi lido e alguns docentes se manifestaram a respeito. A Professora Ca�a Zuffo informou que
percebeu um gargalo no que se refere à presença da figura do supervisor de estágio na ins�tuição e
também a dificuldade de retorno quanto às questões de formalização do estágio, por parte da mesma,
além da falta de convênio com a UNIR. O Prof. Dorisvalder Nunes ques�onou a competência do CONDEP
em aprovar um estágio em desacordo com a legislação vigente. A discente interessada, Marxa Hortência,
solicitou a palavra e declarou que, devido a tais obstáculos irá procurar outras ins�tuições para realizar o
estágio.  O Prof. Dorisvalder Nunes ressaltou propôs uma força tarefa com o obje�vo de verificar quais
são as ins�tuições conveniadas e para realizar convênios com novas ins�tuições e, dessa forma, ampliar
as possibilidades de estágio aos alunos do bacharelado em Geografia. Em virtude dos encaminhamentos
resultantes das discussões e da decisão da requerente, o parecer foi DESCOSIDERADO. 7 - SEMANA DE
GEOGRAFIA: Professor Paulo Henrique Pereira Pinto apresentou o esboço do projeto da XXXVII Semana
de Geografia para discussão e sugestões. Os presentes sugeriram alteração da realização do evento para
o período de 04 a 08 de novembro de 2019. APROVADO. Foi sugerida entre os presentes, a data de 01 de
outubro para realização de reunião extraordinária, que terá como pauta única a organização da Semana
de Geografia. APROVADO. 8 - OUTROS: 8.1) Autorização para descolamento no país: O Prof. Dr. João
Paulo Assis Gobo solicita autorização para deslocamento no país, no período de 29/10/2019 a
01/11/2019, para par�cipar como conferencista do 1º FORÚM DO CLIMA URBANO E MUDANÇAS
CLIMÁTICAS do Curso de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (UNB) a
ser realizado nos dias 30 e 31 de outubro. APROVADO. 8.2) – Autorização para deslocamento no País: O
Prof. Dr. Dorisvalder Dias Nunes pede autorização para Par�cipar do Seminário: Gestão e Distúrbios
Ambientais na Amazônia Sul Ocidental, que ocorrerá na Universidade Estadual do Centro Oeste do
Paraná, Campus de Guarapuava, entre os dias 14 a 18 de outubro de 2019, com saída no dia 11 de
outubro e retorno dia 22 de outubro, conforme convite firmado no o�cio 038/PPGG/UNICENTRO/19.
APROVADO. 8.3) – Apresentação de relatório Final de Estágio Pós-doutoral: O professor Dorisvalder
Apresentou o Relatório Final de estágio Pós-Doutoral do Prof. Dr. Anderson Augusto Volpato Scco�, onde
foi seu preceptor. O relatório in�tula-se: Zoneamento Geoambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Branco
– RO. Após apresentação do relatório, o mesmo foi APROVADO. 8.4)    O professor Ricardo Gilson da
Costa Silva solicitou afastamento para par�cipar/apresentar trabalho acadêmico do IX Simpósio
Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária (SINGA), a ser realizado na
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, no período de 11 a 15 de novembro de 2019, cidade de
Recife/PE. Neste sen�do, considerando o deslocamento (ida e volta), período de afastamento será de 10
a 16/11/2019. O Conselho aprovou. 8.5) O professor Ricardo Gilson da Costa Silva solicitou afastamento



16/10/2019 SEI/UNIR - 0245403 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=270839&infra_sistema=1… 4/5

para par�cipar, como palestrante, do XII Edição do Seminário de Educação (SED) - “Resistência Originária:
Povos Indígenas e Paulo Freire”, a ser realizado no período de 29 e 31/10/2019, no Campus UNIR de Ji-
Paraná. O Conselho aprovou. 8.6) O professor Ricardo Gilson da Costa Silva solicitou a aprovação das
ações de extensão já realizadas, inerentes aos projetos de extensão e de pesquisa em desenvolvimento,
com apoio do Departamento de Geografia (DGEO), Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGG) e
Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s (PROCEA) e Fundação Rondônia de Amparo ao
Desenvolvimento das Ações Cien�ficas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia  (FAPERO):
evento acadêmico "Roda de Diálogo: América La�na e Amazônia no século XXI", realizado no dia
12/09/2019, das 14 às 18h, no Laboratório de Gestão do Território (LAGET), na sala 11 do 2º piso do
prédio da Geografia, campus da UNIR em Porto Velho (Link: h�ps://www.unir.br/index.php?
pag=no�cias&id=27397); Seminário “Amazônia: novos desafios para os Povos desta Terra”, realizado em
18/07/2019, das 8 às 12h, no Auditório da UNIR Centro, em parceria com a Comissão Pastoral da Terra
(CPT) (Link: h�ps://www.unir.br/index.php?pag=no�cias&id=27160); Seminário “Censo Agropecuário e
Dinâmicas Territoriais em Rondônia”, realizado em 17/04/2019, das 14h às 18h, no Laboratório de
Pesquisa em Gestão do Território (LAGET), sala 11, 2º piso do prédio da Geografia, no Campus José
Ribeiro Filho, em Porto Velho (Link: h�ps://www.unir.br/index.php?pag=no�cias&id=26785); Palestra “A
dinâmica da fronteira e expansão do modelo do agronegócio para a Amazônia centro-sul- ocidental”,
realizado em 26/03/2019, das 14h às 18h, no Auditório Professor Milton Santos, no Campus José Ribeiro
Filho, em Porto Velho (Link: h�ps://www.unir.br/index.php?pag=no�cias&id=26709). 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 TATIANA DOS SANTOS MALHEIROS, Docente, em
03/10/2019, às 13:21, 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 JOAO PAULO ASSIS GOBO, Docente, em 03/10/2019, às
13:23, 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 03/10/2019, às 13:25, 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 06/10/2019,
às 07:29, 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 06/10/2019, às 16:50,
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 07/10/2019, às 15:35, 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 MARIA DAS GRACAS SILVA NASCIMENTO SILVA, Docente,
em 08/10/2019, às 10:41, 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 SHEILA CASTRO DOS SANTOS, Docente, em 10/10/2019,
às 13:00, 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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