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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2020, às 9h30minutos, reuniram-se virtualmente, via app
HANGOUTS MEET, Porto Velho/RO, realizou-se a reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante de
Geografia da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência da Profa. Siane Cristhina
Pedroso Guimarães Silva. Estavam presentes os professores doutores membros do Núcleo Docente
Estruturante do Departamento de Geografia: Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva, Ta�ana dos Santos
Malheiros, João Paulo de Assis Gobo, Ca�a Eliza Zuffo, Eliomar Pereira da Silva Filho e Maria das Graças
Silva Nascimento Silva para analisar e deliberar o seguinte pauta: Pauta 1) Atualização do PPC de
Licenciatura.  Encaminhamentos: A professora  Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva inicia a reunião
com informes, comunicando que o Chefe do Departamento de Geografia – Prof. Paulo Henrique Pereira
Pinto informou, por meio do processo 999055890.000043/2020-93, as ementas entregues até a presente
data, em atendimento demanda do NDE do dia 29/04/2020, e consolidado na reunião do CONDEP na
reunião do 06/05/2020. A solicitação refere-se à atualização das ementas do curso, que irão compor a
atualização do PPC da Licenciatura de Geografia. Dentre as ementas entregues estão as ementas 
Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento, Sistema de Informação Geográfica e Cartografia Digital,
Cartografia Escolar e Geotecnologia e Comunicação Aplicada ao Ensino de Geografia (Profa. Siane
Cristhina Pedroso Guimarães Silva); Biogeografia, Organização do Espaço Amazônico (Prof. Dorisvalder
Nunes); Cartografia Geral (João Paulo de Assis Gobo); Colonização e Geografia de Rondônia, Grandes
Empreendimentos na Amazônia e Meio Ambiente (Maria Madalena de Aguiar Cavalcante); Espaço Físico
do Brasil, Gestão de Recursos Hídricos, Hidrologia (Profa. Ca�a Zuffo); Geografia Regional I; Geografia
Urbano e de Serviços, Antropogeografia (Prof. Adnilson Almeida); Geopolí�ca (Prof. Carlos Santos);
Métodos e Técnicas de Pesquisa em Geografia (Prof. Josué Silva e Prof. Ricardo Gilson); Pedologia (Prof.
Eliomar Pereira Filho); Esta�s�ca Aplicada à Geografia, Climatologia (Prof. Paulo Henrique Pereira Pinto);
Gestão e Legislação Escolar, Estágio em Docência – Prá�ca de Ensino da Geografia I, Estágio em Docência
– Prá�ca de Ensino da Geografia II, Climatologia Aplicada ao Ensino/Ele�va, Fundamentos e Prá�ca do
Ensino da Geografia/Ele�va (Profa. Ta�ana dos Santos Malheiros); Geografia da População e Demografia,
Geografia e África, Geografia e Gênero (Profa. Maria da Graças Silva Nascimento Silva). Pauta 1) A
professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva apresenta aos membros do NDE o projeto pedagógico
do curso com as atualizações que já estão em andamento. É apresentado a proposta de Estágio de
Docência, disciplina obrigatória com carga horária de 400 horas, a ser realizado em quatro etapas com
100 horas cada e será iniciado no 5º período do curso. O Estagio Docência estaria organizado em: 

Estágio de Docência I com carga horária de 100 horas;

Estágio de Docência II com carga horária de 100 horas;

Estágio de Docência III com carga horária de 100 horas;

Estágio de Docência IV com carga horária de 100 horas.

A Profa. Ta�ana dos Santos Malheiros diz que em teoria, a proposta seria ideal, no entanto, o processo de
duplicar as disciplinas sem a correspondente duplicação do número de professores/as faz a sua
implementação prá�ca ser inviável, sobretudo, pela natureza e a carga horária significa�va da a�vidade
de supervisionamento individual dos/as acadêmicos/as nas unidades escolares da rede pública estadual.
 Essa situação indica demanda de professores/as na área de Ensino de Geografia para compar�lhar as
disciplinas e as supervisões individuais das componentes de Prá�ca de Ensino. O Prof. Eliomar Pereira
Filho colabora ao dizer que o acúmulo de trabalho na Coordenação de Estágio em Docência inviabiliza a
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contribuição dos/as docentes junto ao PPGG. A sugestão, então dos professores, é a manutenção do
Estágio de Docência ser em duas etapas (Estágio de Docência I com carga horária de 200 horas; e Estágio
de Docência II com carga horária de 200 horas). Na especta�va de que havendo novas contratações de
professores para o departamento a possibilidade ideal para curso pode ser implementada. Portanto, essa
possibilidade deve ser deixada no PPC, como condicionada as novas contratações solicitadas e/ou
reinvidicadas. OUTRO 1) Disciplina Ele�vas: O Prof. João Paulo apresenta ementa da disciplina ele�va de
Climatologia Dinâmica. Aprovada. A Prof. Ta�ana dos Santos Malheiros apresenta ementa das disciplinas
ele�vas de Climatologia Aplicada ao Ensino, e Fundamentos e Prá�cas do Ensino de Geografia.
Aprovada. OUTRO 2) A Profa. Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva apresenta ao conselho do NDE
dúvidas sobre cer�ficados apresentados para aproveitamento para AACC. No caso em questão, o aluno
apresentou dois cer�ficados de um mesmo curso, sendo no caso, 1º o aluno apresenta o cer�ficado
como monitor do curso, no 2º o aluno apresenta cer�ficado como ouvinte do mesmo curso. A dúvida era
se os dois cer�ficados podem ser aproveitados como créditos para AACC. Após análise e discussões, o
NDE define que seja aceito apenas o cer�ficado de maior carga horária, uma vez que, os dois cer�ficados
juntos, ultrapassam o valor total da carga horária total do curso. Nada mais havendo a tratar, a Senhora
Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, foi lida e aprovada, e vai por todos
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por SIANE CRISTHINA PEDROSO GUIMARAES SILVA, Docente,
em 01/06/2020, às 10:51, 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
01/06/2020, às 10:54, 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 MARIA DAS GRACAS SILVA NASCIMENTO SILVA, Docente,
em 01/06/2020, às 10:54, 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 CATIA ELIZA ZUFFO, Docente, em 01/06/2020, às 10:54,
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 01/06/2020, às
13:19, 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
08/06/2020, 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.

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 0429049 e
o código CRC E6868B32.

Referência: Processo nº 999055890.000047/2020-71 SEI nº 0429049
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