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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos dois (2) dias do mês de setembro do ano de 2020, às 0:00 horas, realizou-se (em ambiente virtual
devido ao trabalho remoto imposto pelas condições de prevenção à Covid-19) a Reunião Ordinária do
Conselho do Departamento de Geografia da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a
Presidência do Professor Dr. Paulo Henrique Pereira Pinto e com o comparecimento dos Professores
Doutores: Adnilson de Almeida Silva; Ca�a Eliza Zuffo; Dorisvalder Dias Nunes; Eliomar Pereira da Silva
Filho; João Paulo Assis Gobo; Josué da Costa Silva; Maria das Graças Silva Nascimento Silva; Ricardo
Gilson; Ta�ana dos Santos Malheiros, Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva, Maria Madalena de Aguiar
Cavalcante e do estagiário Luis Felipe Abadias Oliveira. Pontos de Pauta: 1) 38º Semana Acadêmica do
Departamento de Geografia; 2) Outros. O Professor Paulo Henrique Iniciou a Reunião com os seguintes
Informes: Informe 01): O Prof. Paulo Henrique Pereira Pinto informa que a reitoria informou por email,
que está autorizada a realização de bancas de TCC online; Informe 02): O Prof. Paulo Henrique Pereira
Pinto informa que o DAG recebeu um e-mail evidenciando uma falsa dificuldade de contato por e-mail
com o Departamento e solicita ajuda dos docentes para publicar uma no�cia com as informações de
funcionamento do DAG. Diante disso comunica ainda, que o DAG reserva o período de no mínimo 24
horas e de no máximo cinco (5) dias úteis para responder as demandas encaminhadas por e-mail. O Prof.
Dorisvalder Nunes pediu registro: dando a seguinte sugestão, pedindo a aprovação de um manifesto do
Departamento de que repudia qualquer �po de insinuação ou ilação sobre falta no serviço ou demora no
atendimento ou de que o Departamento não esteja funcionando. Narrando que o Prof. Paulo tem
atendido de forma exemplar as demandas do Departamento. Visto que, o Prof. Paulo está fazendo
trabalho que vai além de suas obrigações, contrariando esses �pos de manifestação, sugerindo não
deixar passar em branco tal caso, pois, esse �po de manifestação nunca deixou de exis�r. Dando exemplo
de si mesmo que recebeu denúncias junto ao SEID informando que não estava em sala de aula, enquanto
se encontrava-se de férias. Considerando exagerado este �po de manifesto, seja uma opinião ou fazendo
um caminhamento, sem conhecer o contexto. A Prof.ª Ca�a Zuffo pediu a palavra informando que o
mesmo ocorrido, também, lhe aconteceu neste ano de 2020.1, que havia informado ao líder da turma
que entraria de férias, e mesmo assim, vindo acontecer o mesmo ocorrido. O Prof. Dorisvalder toma a
palavra, informando que sua indignação não vem a ser o caso administra�vo, mas o efeito simbólico que
isto causa como professor, ficando conhecido como o professor que falta entre outros, que acaba
denegrindo a imagem do professor, visto que as férias foram marcadas antes da aprovação do Calendário
Acadêmico, por falta de reunião dos conselhos, ficando a mercer. Sendo que o RH exige um pedido de
férias com grande antecedência por questão da folha de pagamento. E também informando que as aulas
estavam suspensas até dia 31/08/2020 e que o Prof. Paulo está amparado visto que está dentro deste
prazo, dando exemplos de que até uns meses atrás estava proibida a movimentação de Funcionários
Públicos nas BR’s por leis Estaduais. Informando que este assunto chegue até PROGRAD ou Instâncias que
por ventura venha a chegar. O referido Prof. sugere manisfestação no Site do Departamento, informando
que o Departamento está funcionando de acordo com a legislação e que se pese o estado de pandemia e
as diretrizes para esta situação; Informe 03): O Prof. Paulo Henrique Pereira Pinto informa que, hoje, 02
de setembro, acontece a eleição para diretor do NCET, das 9h às 21 horas; Informe 04): O Prof. Paulo
Henrique Pereira Pinto informa que haverá capacitação sobre o uso das ferramentas digitais para o
Ensino Remoto Emergencial: h�ps://meet.google.com/ceo-humw-wod. Data: 11/09/2020 (sexta-feira).
Horário: 14h30 às 17h 30; Informe 05) O Prof. João Paulo Gobo informa uma criação de e-mail do NDE,
junto a Professora Maria das Graças e Professora Siane Cristhina Guimarães. Informe 06) O Professor
Paulo Henrique informa que está recebendo no�ficações de teor de descumprimento da Lei de
Transparência, sendo preciso ser divulgado agenda oficial do Prof. Paulo Henrique e Prof.º Maria das
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Graças. Necessitando também, colocar as informações dos dados dos Grupos de Pesquisas e de
Laboratórios para atualizar e expor no site do Departamento. Após encerrado os Informes o Prof. Paulo
encaminhou o Ponto de Pauta. PONTOS DE PAUTA: 1 SEMANA ACADÊMICA DE GEOGRAFIA 2020. A
Prof.ª Maria Madalena Salientou a dificuldade de concentrar a semana de Geografia tudo em uma só
semana, e sugeriu diluir tudo ao longo dos meses, sendo mensal ou a cada 15 dias. O prof. Dorisvalder
Dias e João Paulo entraram de acordo com a Prof.º Madalena Cavalcante. O Prof. João Paulo sugeriu que
em vez de 4 lives, seja reduzida para 2 a cada manhã. A Prof.ª Maria Madalena sugeriu uma live mensal
para os alunos da graduação, pois não há impedimento em agregar o conhecimento dos alunos embora
não esteja tendo aulas remotas, no caso não sendo obrigatórias.  Podendo usar os Grupos para expor seu
trabalho para os alunos irem conhecendo o que cada um faz, não ficando só na semana da Geografia.
Assim, os Grupos tendo mais tempo de mostrar os projetos ao longo do ano e não só em um curto prazo.
A Prof.ª Maria das Graças entrou em acordo em partes com a Prof.ª Madalena Cavalcante, entendendo
que a semana de Geografia tem como base a Pós-Graduação que não existe sem os Grupos de Pesquisas,
que é a base e suporte da Pós-Graduação vendo que não pode ficar fora do debate, que se não ficar
evidenciada na semana de Geografia, que fiquei na semana da Pós-Graduação. Concordando que possa
diminuir um pouco a programação dos Grupos de Pesquisas, mas não os deixando de fora.  O Prof. Paulo
Henrique sugeriu manter uma live, colocando em fusão alguns grupos e pensar no ensino tempo, vendo
que a qualquer momento pode haver aula remotas, e assim, não acumulando trabalho. Que em vez de
uma semana de Geografia, venha a ser um mês, tendo como por exemplo uma live por semana. O Prof.
Dorisvalder Nunes, apoia o Prof. Paulo Henrique ponderando que para o proximo mês o edital do
mestrado vai ser publicado, tendo aulas remotas da Pós-Graduação e alguns dos Docentes irão ministrar
disciplinas, e tendo as a�vidades co�dianas dos Grupos e agendas programadas até dezembro. E sugere
que os Grupos pudessem fazer uma fala dentro do tema da semana, assim os Grupos não ficaria de fora,
e que os Grupos apresentem as pesquisas e as a�vidades deles no decorrer dos meses como sugerido
pela Prof.ª Madalena Cavalcante. A Prof.ª Siane Guimarães entrou de acordo com o Prof. Dorisvaldo. O
Prof. Josue da Costa Silva sugere fazer uma a�vidade de um dia ou uma tarde, observando que esse
período não é favorável, procurando manter a semana de Geografia, procurando temas desse tempo de
restrição como: A Polí�ca Orçamentária, a Restrição dada Pandemia... Como se faz Ciência ou como a
Geografia Age nesse período. Mantendo uma Programação estendida dos Grupos tendo uma associação
com a semana da Geografia. O Prof. João Paulo sugere uma manhã para que todos para os Docentes
apresentassem suas a�vidades, e a tarde como uma palestra com um convidado, depois fazer as lives dos
grupos diluidas nos meses. O Prof. Dorisvalder Nunes apoia a surgestão do Prof. João Paulo,
acrescentando dois momentos: o da Pós-Graduação e da Graduação, dando visibilidade e dentro dessa
visibilidade agregando as a�vidades sugerida pelo Prof. João Paulo. O Prof. João Paulo sugere deixar os
momentos dos convidados para os Grupos de Pesquisas, e para manhã e tarde sendo um período para a
Pós-Graduação e outro para a Graduação, sendo a semana da Geografia acontecendo em um dia. O Prof.
Paulo Henrique apoia o Prof. João Paulo, deixando os Grupos de Pesquisa se planejarem sendo que têm
mais autonomia, até para fazer um projeto mais apropriado. Visando que os Grupos avisem com
antecedência as lives. E sugere definir a data da semana de Geografia, para organizar os planejamentos
da Graduação e Pós-Graduação, sugerindo ser dia 05 de novembro. O Prof. Paulo Henrique sinte�zou as
seguintes informações: de que houvesse 3 lives com datas a definir pelos os Grupos de Pesquisas, e que a
semana de Geografia �vesse o dia D na data de 05 de novembro de 2020. O encaminhamento do Prof.
Paulo Henrique foi APROVADO por todos os presentes.  2 – OUTROS: 2.1) A Prof.ª Maria Madalena
solicitou o registro da seguinte a�vidade: Parecerista no Projeto de Pesquisa e Extensão ENSAIOS
ESPAÇO-TEMPORAL DA COVID-19 no estado de Rondônia e Amazônia Legal: h�p://www.got-
amazonia.unir.br/pagina/exibir/12654; REGISTRADO. 2.2) A Prof.ª Maria Madalena solicitou o registro
pedindo um agendamento de defesa de TCC, para ser encaminhado para a reunião do NDE. Título da
monografia: Uma análise do remanejamento compulsório da comunidade do engenho – no município de
Porto Velho/ RO. Do aluno Cris�ano Dias Barros Vieira, e como membro da banca do TCC do Aluno
Cris�ano Dias, indicou como banca o professor Paulo Henrique e aluna de doutorado Girlany Valéria Lima
da Silva e professora Maria das Graças Silva Nascimento Silva; REGISTRADO. 2.3) O Prof. Dorisvalder
Nunes solicitou o registro do ar�go aprovado na Revista Geosul, in�tulado: "Aplicação do modelo SWAT
como ferramenta para análises hidrossedimentológicas na bacia hidrográfica do rio Mutumparaná - RO" -
EDIÇÃO nº 77; REGISTRADO. 2.4) A Prof.º Maria Das Graças solicitou o registro da defesa de TCC de
Renata  de Souza Facundo. Tema: O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA: ENTRE A PRÁTICA  E A
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TEORIA  - Banca: Maria das Graças Silva Nascimento Silva, Paulo Henrique  Pinto e Maria  Madalena de
Aguiar Cavalcante. Previsão de defesa mês de Outubro; REGISTRADO. 2.5) O Prof. Adinilson de Almeida
Solicitou o registro da possível data de defesa de TCC do aluno Joadir Luiz de Lima, para ainda no mês de
setembro, com a par�cipação da Profº Maria das Graças e Silva Nascimento e a Doutoranda Hellen da
Silva Alves. Título: Ánalise da Dinâmica Agroextra�vista na Reserva Extra�vista Maraca�ara do munícipio
Machadinho D’Oeste – RO (2007-2017); REGISTRADO. 2.6) A Prof.ª Maria Madalena solicitou o registro
da seguinte a�vidade: Parecerista na revista, IMPLICAÇÕES DA IMPLANTAÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS
E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO AMAZONAS, Gean Magalhães da Costa,
Hemili Vitória do Carmo Pimentel, Maria Madalena de Aguiar Cavalcante
h�ps://revistas.ufpi.br/index.php/equador/ar�cle/view/10423; REGISTRADO. 2.7) O Prof. Ricardo Silva
Solicitou registro das seguintes a�vidades: no site da GTGA: h�p://www.gtga.unir.br/ e no site da
GTGA/CNPq: h�p://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2824703383316305; REGISTRADO. 2.8) O Prof. João
Paulo Assis Gobo solicitou registro de A�vidades: no site:
h�p://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2351460542495583 e no site: h�p://www.bioclam.unir.br/; 2.9) A
Prof.ª Maria Madalena Solicitou registro de A�vidade: No site: GOT-Amazônia:h�p://www.got-
amazonia.unir.br/ e no site: Grupo Diretório h�p://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/353010;
REGISTRADO. 2.10) O Prof. Adnilson De Almeida Silva Solicitou registro de a�vidade: No site do Diretório
do GEP: h�p://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3278233176589578 ; REGISTRADO. 2.11) A Prof.ª Ta�ana
Dos Santos Malheiros Solicita o registro de a�vidade: Como Avaliadora parecerista a convinte do
Periódico Eletrônico Ensaios de Geografia iniciado em maio de 2020. Par�cipação como membro
mediadora da mesa de diálogos “Clima Urbano e Qualidade Ambiental” do evento de extensão
“Conexões GPCAS”, promovido pelo Departamento Acadêmico de Engenharia Civil da Universidade
Federal de Rondônia no dia 29 de julho de 2020. Disponível no link: h�ps://www.youtube.com/watch?
v=h0zm750ZVCI; REGISTRADO. 2.12) A Prof.ª Ta�ana Dos Santos Malheiros Solicita o registro de
a�vidade: Como parecerista no Capítulo de Livro in�tulado “As heroínas negras no processo de formação
de professoras: por uma educação geográfica an�rracista e an�ssexista” redigido a convite para a obra
“Geografia e Literatura – Entrelugares do Gênero”, organizada pela Professora Doutora Maria das Graças
Silva Nascimento Silva, entregue em agosto de 2020; REGISTRADO. 2.13) A Prof.ª Ta�ana Dos Santos
Malheiros Solicita o registro de a�vidade: como parecerista no Lançamento do evento de extensão “IV
Ciclo de Palestras: Habilidades Cogni�vas e Cidadania” coordenado pelas Professoras Doutoras Siane
Pedroso Guimarães Silva e Ta�ana Malheiros de modo remoto. As primeiras a�vidades ocorrerão no dia
10.08.20 às 20 horas (Brasília) – A Prá�ca Acadêmica da Extensão e a Transformação da Sociedade e no
dia 08.10.20 às 20 horas (Brasília) – O Ensino da Geografia e a Transformação da Sociedade. O material de
divulgação será enviado nos próximos dias; REGISTRADO. 2.14) A Prof.ª Siane Guimarães Solicita registro
de a�vidade: Lançamento dos Painéis informa�vos de Desmatamento e Focos de Queimadas do Estado
de Rondônia. h�p://www.labcart.unir.br/; REGISTRADO. 2.15) A Prof.ª Siane Guimarães Solicita registro
de a�vidade: como parecerista no Projeto de Pesquisa in�tulado "MONITORAMENTO DO DESMAMENTO
E DOS FOCOS DE QUEIMADA NO ESTADO DE RONDÔNIA"; REGISTRADO. 2.18) O Prof. João Paulo Assis
Gobo solicita registro de A�vidade: Como parecerista na Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar no
Estado de Rondônia, junto a Prof.ª Maria Madalena e o Prof. Eliomar Pereira da Silva Filho. Criada pelo
professor Artur Moret em parceria com o Ministério Público Estadual que visa a implantação de um
Sistema de Monitoramento de Material Par�culado no Estado de Rondônia. REGISTRADO. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Luis Felipe
Abadias Oliveira, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por LUIS FELIPE OLIVEIRA ABADIAS, Estagiário, em
11/09/2020, às 15:52, 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 PAULO HENRIQUE PEREIRA PINTO, Chefe de
Departamento, em 11/09/2020, às 15:54, 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 ADNILSON DE ALMEIDA SILVA, Docente, em 11/09/2020,
às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
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de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO ASSIS GOBO, Membro de Comissão, em
11/09/2020, às 16:20, 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
14/09/2020, às 11:18, 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 22/09/2020, às 12:37, 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
24/09/2020, às 11:49, 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 DORISVALDER DIAS NUNES, Docente, em 29/09/2020, às
00:32, 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 RICARDO GILSON DA COSTA SILVA, Docente, em
29/09/2020, às 08:35, 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 29/09/2020, às 15:55,
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 0494113 e
o código CRC 90CCA58B.
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