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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos oito (08) dias do mês de julho 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, 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 1) ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO – COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE;
Encaminhamentos: 1) A Professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva inicia a reunião informando
sobre a cobrança que o sistema SIGAA tem feito a respeito dos projetos de extensão que foram
aprovados no ano corrente, e cujo todo o sistema de trabalhos em home office não permi�ram aos
professores darem andamento na execução. Os membros do NDE levantam ques�onamento a respeito
de prazos e formas de execução dos Projetos de Pesquisa e Projeto de Extensão Universitária, referentes
aos ciclos 2019/2020 e 2020/2021, frente a esta situação de pandemia enfrentada por todos no
momento atual. Dessa forma, o NDE preocupado com o cenário atual enfrentado por todos os
professores que possuem projetos, assim como, os acadêmicos envolvidos, delibera por solicitar a
Coordenação do Departamento de Geografia que busque junto a PROPESQ e a PROCEA, respec�vamente,
esclarecimentos quanto aos procedimentos a serem adotados pelos professores envolvidos, até porque a
extensão tem por obje�vo principal o contato com a comunidade e a pesquisa, via de regra,
experimentos e/ou trabalhos de campo. Dessa forma, gostaríamos de esclarecimentos quanto: a) Como
ficam os prazos dos projetos, já que os mesmos não estão sendo executados por mo�vos da pandemia?
b) no caso de projetos que podem ser remodelados para uma execução on line, qual seria o
procedimento a ser adotado pelos docentes? No caso do PIBIC, como ficam as pesquisas do ciclo
2019/2020, já que os trabalhos de campo estão inviabilizados? Já tem um calendário para conclusão
deste ciclo? Quais são as diretrizes para fechar este período? 2) O Professor João Paulo de Assis Gobo
realiza a leitura da Ata da reunião do NDE do dia 24/06/2020, na qual surgiram alguns ques�onamentos e
dúvidas. Dessa forma, foi necessária a leitura ponto a ponto, para que todas as dúvidas fossem sanadas e
alguns pontos foram remodelados. Após discussão e aprovação dos itens propostos, a ata foi assinada
por todos os membros presentes. 3) Durante a leitura da ata do dia 24/06/2020 foram levantadas
algumas dúvidas referentes aos trabalhos de extensão e de como estes seriam inseridos nas disciplinas e
no PPC do curso de Licenciatura de Geografia, para que contemplasse a Resolução Nº 7, de 18 de
dezembro de 2018, que determina as diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e
regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014. Ficou deliberado que a Professora Siane
Cristhina Pedroso Guimarães Silva irá entrar em contato com a Pro Reitoria de Extensão e solicitar um
representante para prestar maiores esclarecimentos sobre o tema. Com a confirmação da PROCEA, será
marcada uma reunião com o NDE para que todas as dúvidas sejam sanadas. 4) O NDE descute, também,
sobre a viabilidade de acesso de um de seus membros a pagina do Departamento, para que o acesso e
divulgação das informações se tornasse mais ágil. Após deliberações fica definido que esta discussão será
levada para a reunião do CONDEP.  5) O Professor Eliomar Pereira da Silva Filho registra a publicação de
seu ar�go Mapeamento do Regolito Laterí�co e Aspectos Morfopedogené�cos da porção norte do
estado de Rondônia, na Revista Brasileira de Geomorfologia, v. 21, nº 3 (2020). 5) Dada a demora nas
discussões dos temas abordados e deba�dos durante a reunião, não foi possível apreciar a pauta
proposta, ficando a mesma já pré definida para o próximo encontro. 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 JOAO PAULO ASSIS GOBO, Docente, em 12/08/2020, às
11:06, 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
12/08/2020, às 11:07, 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,
Presidente de Comissão, em 12/08/2020, às 11:07, 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 12/08/2020, às 11:08, 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
12/08/2020, às 11:08, 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 12/08/2020, às 11:09,
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 0454512 e
o código CRC 215FA84F.
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