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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos três (03) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e hum (2021), às 9:30 horas, reuniram-se
virtualmente, via app HANGOUTS MEET, os professores doutores membros do Núcleo Docente
Estruturante do Departamento Acadêmico de Geografia: Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva, Ca�a
Eliza Zufo, João Paulo Assis Gobo e Maria das Graças Silva Nascimento Silva para analisar e deliberar o
seguinte: Pauta 1) Equivalência de Disciplina; Pauta 2) Reitegração; Pauta 3) Rematrícula; Pauta 4)
Outros. A Professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva inicia dando as boas-vindas a todos e
deseja um excelente ano de 2021. Pauta 1) Equivalência de Disciplina: A Profa. Siane Guimarães
apresenta aos membros do NDE o requerimento da acadêmica RAIZA MAIA LUZ, matrícula 201310618
regularmente matriculado no curso licenciatura em Geografia que solicita equivalência das disciplinas
“Geografia Humana e Econômica e Aperfeiçoamento Metodologia do Ensino de Geografia”, ambas
cursadas em Ins�tuições reconhecidas pelo MEC. A primeira disciplina foi cursada na Faculdade
Metropolitana do Estado de São Paulo (FAMEESP) com carga horária de 180 hs, e a segunda, na
Faculdade Unina, com carga horária de 90h. Após deliberação o NDE indeferiu a solicitação da
equivalência da disciplina Aperfeiçoamento Metodologia do Ensino de Geografia pela disciplina Pesquisa
em Geografia, uma vez que a mesma estava sendo oferecida concomitantemente ao período que a
acadêmica realizava o curso supra citado. Sendo assim, o NDE sugere que a mesma curse a disciplina no
semestre corrente, já que a mesma vai ser oferecida, novamente, na de forma especial e remota. A
solicitação referente a disciplina Geografia Humana e Econômica foi encaminhada para avaliação e
parecer da Profa. Ta�ana dos Santos Malheiros. Pauta 2) Reitegração de Matrícula: A Profa. Siane
Guimarães informa o nome dos acadêmicos, encaminhado pela chefia do Departamento de Geografia,
que solicitaram Reintegração de Matrícula. O NDE, acatando as recomendações da DIRCA que orienta
que só devem ser efetuadas reintegração em disciplinas especiais, ou seja, que não é possível que sejam
realizadas reintegração em disciplinas já consolidadas em suas matrículas e com aulas já ministradas,
orienta a chefia de Departamento a reintegração de alunos apenas em disciplinas novas, que estão sendo
oferecidas neste semestre, como disciplinas especiais. Pauta 3) Rematrícula: A acadêmica JULIANE NAIR
BARBARA JESUS DA SILVA, matrícula 201710895 solicita rematrícula. Em consulta a DIRCA foi possível
verificar que a mesma encontra-se matriculado regularmente no curso de Bacharelado em Geografia, nas
disciplinas de Cálculo I, Geografia de Indústria, Transporte e Circulação, Geomorfologia Aplicada a
Geotecnia, Geomorfologia Con�nental, e Geomorfologia Fluvial. Dessa forma, a referida acadêmica pode
retornar as suas a�vidades acadêmicas normalmente, nestas disciplinas, a par�r do dia
08/02/2020. Pauta 4) Outros 1): Disciplina Especial: A Profa. Maria das Graças se disponibiliza a ministrar
a disciplina de Pesquisa em Geografia, como disciplina especial. Aprovado. Outros 2) Disciplina Especial:
A Profa. Ana Cris�na propõem ministrar a disciplina de Regional II para os alunos de bacharelado em
geografia, na modalidade de disciplina opta�va. Aprovado. Outros 3) Calendário de Reunião Ordinário
do 1º semestre NDE: devido as aulas a serem ministradas no horário matu�no, foi necessário alteração
nas datas do calendário de reuniões já aprovado para o ano de 2021, ficando definido as seguintes datas:
22/02, 29/03, 26/04, 31/05, 28/06, 26/07.  Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar,  lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DAS GRACAS SILVA NASCIMENTO SILVA, Docente,
em 04/02/2021, às 07:54, 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 JOAO PAULO ASSIS GOBO, Docente, em 04/02/2021, às
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10:50, 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 ELIOMAR PEREIRA DA SILVA FILHO, Docente, em
04/02/2021, às 11:25, 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 CATIA ELIZA ZUFFO, Docente, em 04/02/2021, às 12:55,
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 04/02/2021, às 14:32, 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 0591139 e
o código CRC 7D6EC4EB.
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