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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e dois (22) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (2020), 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 Zuffo, Ta�ana dos Santos Malheiros, João Paulo Assis Gobo e Maria das Graças
Silva Nascimento Silva para analisar e deliberar o seguinte: Pauta 1) Calendário Acadêmico 2021. A Professora Siane Cristhina Pedroso
Guimarães Silva e a Profa. Maria das Graças Silva Nascimento Silva iniciam a reunião informando que de acordo com as informações
repassadas pelo Núcleo de Ciências Exatas e da Terra, na pessoa do Diretor do núcleo Prof. Ariel Adorno, as aulas terão início no dia
08/02/2020 e o término do semestre se dará no dia 21/05/2020. Informam ainda, que a recomendação dos conselhos superiores é
que neste período, deverão ser ofertadas, prioritariamente, as disciplinas já cadastradas no SIGAA no semestre de 2020.1, e que não
foram ofertadas, ao alunado matriculado, até a presente data. Para os departamentos que já concluíram 2020.1, a recomendação é
que os mesmos podem oferecer disciplinas do semestre 2020.2, em caráter especial. As matrículas serão realizadas pelas SERCAs,
fundamentadas nas relações de disciplinas e alunos, encaminhadas pelos departamentos, as quais os alunos deverão solicitar aos
departamentos e estes encaminharão às secretarias acadêmicas, as disciplinas com a relação de alunos. Todo esse processo não
acontece diretamente pelo sistema. Após as deliberações, e pautados nas recomendações do núcleo de Ciências Exatas e da Terra, e
principalmente, na RESOLUÇÃO Nº 287, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020, que "dispõe sobre a con�nuidade do ensino remoto
emergencial, autoriza a retomada do calendário acadêmico e dá outras providências", os membros do NDE decidem dar
prosseguimento ao calendário já aprovado pelo departamento para o semestre de 2020.1, tendo em vista que apenas 06 (seis)
disciplinas foram ofertadas, sendo estas: Filosofia, Método e Técnica da Pesquisa, Cálculo, Geografia Agrária (Licenciatura e
Bacharelado) e Pesquisa em Geografia. Dessa forma, fica a disposição dos alunos o calendário já tornado púbico, por este
departamento de ensino, no início do ano de 2020, e descrito abaixo. Aprovado. Pauta 1.1) A Professora Ca�a Eliza Zuffo solicita que a
disciplina de Gestão dos Recursos Hídricos seja ministrada nas quartas-feiras, no período da manhã. A Profa. Maria das Graças Silva
Nascimento Silva, Vice Chefe de Departamento, diz que o horário pode ser alterado e que irá realizar consulta junto a DIRCA para
realização da mudança do horário. Pauta 1.2) Profa. Ta�ana dos Santos Malheiros solicita ministrar uma disciplina ele�va em caráter
especial para suprir a carga horária teórica da disciplina de Prá�ca de ensino I para atender a turma do 7º período da Licenciatura,
ademais, os e as discentes interessadas e interessados do Departamento de Educação, uma vez que a excepcionalidade do momento
inviabiliza as prá�cas de estágio presenciais. A mesma indica a disciplina Formação Profissional, Legislação e É�ca (Código DAG00073),
que contempla a ementa teórica da Prá�ca de Ensino I. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a
reunião, da qual,  lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por SIANE CRISTHINA PEDROSO GUIMARAES SILVA, Docente, em 31/12/2020, 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 MARIA DAS GRACAS SILVA NASCIMENTO SILVA, Docente, em 31/12/2020, às 11:47,
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 31/12/2020, às 12:30, 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 31/12/2020, às 12:50, 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 31/12/2020, às 13:36, 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 0563408 e o código CRC A57F601E.
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