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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos nove (09) dias do mês de setembro 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 e Eliomar Pereira da Silva Filho para
analisar e deliberar o seguinte: Pauta 1. Avaliação de conteúdo em biblioteca virtual para compor
acervo da UNIR; Pauta 2). Resolução nº 253, de 08 de setembro de 2020, que regulamenta as
a�vidades de ensino nos cursos de graduação da universidade, no contexto de enfrentamento à
pandemia de Covid-19. Outros. Encaminhamentos: 1) O Professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães
Silva faz a leitura da Ata da reunião do NDE do dia 26/08/2020 e solicita aos docentes que assinem a
referida ata, para que a mesma possa ser encaminhada para o Departamento de Geografia. Pauta 1) A
Profa. Siane Cristhina Pedroso Guimarães passa a palavra para a Profa. Ta�ana dos Santos Malheiros para
que a mesma realize a exposição sobre o email recebido da Biblioteca Central. A Professora Ta�ana dos
Santos Malheiros, de forma suscinta, descreve que já realizou procedimento sugerido pelo email
recebido da biblioteca central, assim como, já respondeu ao ques�onário anexado a plataforma. Informa
ainda, que iden�ficou uma desigualdade muito grande nos �tulos dos livros, principalmente, para o
direito e a medicina, em detrimento dos demais cursos. Diante do exposto pela Profa. Ta�ana dos Santos
Malheiros, o Prof. Eliomar Pereira da Silva Filho solicita que os temas específicos de geografia,
principalmente, temas como geologia, geomorfologia, sensoriamento remoto, pedologia, hidrologia,
sistema de informação geográfica, entre outros temas da geografia humana e �sica sejam contemplados.
Após análise realizada, o NDE chega ao seguinte avaliação a ser encaminhado a biblioteca: “O referido
acervo digital, composto por inúmeros �tulos em língua portuguesa, é de fácil manuseio, com uma
plataforma amigável e intui�va, ademais, disponibiliza recursos para usuários com baixa visão e
deficiência visual o que contribui para a inclusão de leitores com limitações em relação aos materiais
impressos e expande as possibilidades de acesso dos acadêmicos e das acadêmicas aos conteúdos
auxiliares nas a�vidades de ensino remotas emergenciais autorizadas por esta ins�tuição. No entanto, se
observou uma desproporcionalidade em relação ao acervo das áreas médica e jurídica em relação às
demais ciências contempladas na universidade. Se faz necessário atenção especial à literatura na área da
Geografia, sobretudo, nas suas temá�cas par�culares referentes à geomorfologia, pedologia, hidrologia,
climatologia, cartografia e geoprocessamento. O NDE do Departamento Acadêmico de Geografia indica
ser uma aquisição posi�va como mecanismo didá�co pedagógico auxiliar para a prá�ca acadêmica das
a�vidades de ensino remotas emergenciais. Pauta 2) A Profa. Siane Cristhina Pedroso Guimarães
apresenta aos membros do NDE, Resolução nº 253, de 08 de setembro de 2020, que regulamenta as
a�vidades de ensino nos cursos de graduação da universidade, no contexto de enfrentamento à
pandemia de Covid-19, mediante adoção do ensino remoto emergencial. Após a leitura e discussão da
resolução várias pontuações foram realizadas. O Prof. Eliomar propõe que o NDE realize um
acompanhamento aos alunos de Prá�ca de ensino concluintes, para que os mesmos consigam concluir a
carga horária de estágio. Em sua proposta o Prof. Eliomar propõe que os profs. Membros do NDE realize a
avaliação dos alunos em suas aulas virtuais. A Professora Ta�ana enfa�za as limitações decorrentes do
contexto pandêmico atual para a realização das a�vidades prá�cas de ensino por meio remoto,
sobretudo, a rela�va ao estágio supervisionado da licenciatura nas escolas da rede que permanecem
fechadas. Além disso, relembra que são dois estágios, cada um com 140 horas de prá�ca de ensino nos
espaços escolares. O NDE decide realizar um ques�onário para saber o real número de alunos concluintes
nesta disciplina. A Professora Ta�ana se colocou à disposição para elaborar as questões a serem incluídas
no formulário eletrônico, o qual será organizado e disponibilizado pelo Prof. João Paulo. O Professor João
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Paulo será responsável por encaminhar estas questões na reunião extraordinária do dia 14/09/2020, do
conselho do Departamento, e solicitar ao Chefe de Departamento que o mesmo encaminhe aos
discentes. De posse das respostas o NDE, se mobilizará para atender a esses discentes na conclusão do
curso. A Prof. Ca�a Zuffo, acrescenta que até como forma de divulgar o email do NDE, seja solicitado aos
docentes, que encaminhem para seus orientandos de TCC, o referido ques�onário. Aprovado. Ao final, da
Resolução nº 253, o NDE propõe: 1) Realizar consulta com os discentes; priorizar os concluintes (defesa
de TCC) e os finalistas com previsão de conclusão no próximo ano; 3) Possibilidade de concentração das
disciplinas; 4) Priorizar Ele�vas (sobretudo com conteúdo teórico). As questões propostas para constarem
no ques�onário dos alunos, são:

Propostas de questões a serem incluídas no formulário discente.

1. Está com o TCC para ser defendido até dezembro de 2020.

2. Cumpriu com a totalidade da carga horária de AACC.

3. Cumpriu com todos os componentes curriculares obrigatórios e ele�vos até o início do 7º período.

4. Quais as disciplinas obrigatórias e as ele�vas faltantes para a conclusão do curso de graduação.

5. Há o interesse em cursar de modo faculta�vo o período le�vo de ensino remoto emergencial.

6. Há a necessária conexão e infra estrutura (equipamento) para o acompanhamento das a�vidades
de ensino remoto emergenciais.

Outro 1) O NDE finaliza enfa�zando que deve ficar registrado as inúmeras a�vidades de pesquisas e de
extensão que estão sendo desenvolvidas pelos e pelas docentes do Departamento de Geografia, que
resultam em atendimentos das a�vidades pedagógicas previstas no PPC do curso de Geografia, com a
finalidade de atender as A�vidades Acadêmicas, Cien�ficas e Culturais - AACC. Outro 2) O professor
Adnilson de Almeida Silva solicita o registro e aprovação para defesa de TCC do aluno Joadir Luiz de Lima,
para o dia 30 de setembro de 2020 às 15h, via google meet, com a banca composta com a Profa. Maria
das Graças e Silva Nascimento (membro interno) e a Doutoranda Hellen da Silva Alves (membro externo),
com o  Título: Análise da Dinâmica Agroextra�vista na Reserva Extra�vista Maraca�ara do município
Machadinho D'Oeste – RO (2007-2017). Aprovado. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu
por encerrada a reunião, da qual, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO ASSIS GOBO, Docente, em 23/09/2020, às
10:43, 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
23/09/2020, às 10:43, 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 23/09/2020, às 12:24,
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
25/09/2020, às 13:57, 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 0492507 e
o código CRC 2AE44C23.
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