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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos quinze (15) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (2020), às 15:30 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, Eliomar Pereira da Silva Filho e Maria das Graças Silva Nascimento
Silva para analisar e deliberar o seguinte: Pauta 1) Aulas Remotas. Informes: 1) A Professora Siane informa
inicia a reunião informando ao NDE que recebeu via WHATSAPP mensagem do chefe de departamento
Professor Paulo Henrique Pereira Pinto informando que entrou em contato com a Geane (na DIRCA) e foi
informado extraoficialmente, que: a) nenhuma disciplina seria cancelada, porque senão os professores
perderiam as aulas ministradas no início do semestre de 2020_1 (26 dias le�vos); b) Não tem como abrir
novas disciplinas e nem como fazer novas matrículas; c) Só é possível dar con�nuidade ao calendário
2020_1, já cadastradas no SIGAA. 2) Diante do exposto, a Professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães,
informa ainda, que entrou em contato, por telefone, com a DIRCA, na pessoa da GEANE, técnica
responsável pela Geografia, e que a mesma informou que de acordo com a Norma�va 02 DE 18 de
setembro de 2020, não há nenhuma opção de abertura de novas turmas e novas matriculas, somente de
con�nuidade do semestre. A Professora Siane Cristhina P. Guimarães informa que argumentou que de
acordo com a Resolução 253 de 08 de setembro de 2020, os departamentos teriam autonomia de se
planejarem para atender o que determina a referida Resolução. A Mesma solicitou que para maiores
esclarecimentos o departamento entrasse em contato com o Diretor da DIRCA. 3) A Professora Siane
informa também, que entrou em contato com o Diretor do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra – NCET,
Professor Marinaldo Felipe da Silva, informando a situação, e todo o planejamento realizado pelo NDE do
departamento de geografia. O mesmo diz que todo o procedimento adotado pelo NDE foi correto e
atendeu a Resolução e informou que no departamento de Matemá�co foram abertas novas turmas de
acordo com a demanda do departamento. Contudo, iria entrar em contado com o Sezane (Diretor da
DIRCA) e daria um retorno até o horário da reunião. Em sua devolu�va informa que o Diretor da DIRCA
(SEZANE) informou que não tem possibilidade de abertura de novas turmas. 4) O Professor Paulo Henrique
Pereira Pinto enviou via WHATSAPP mensagem informando que Professores de outros departamentos, a
exemplo: Química Ambiental, já está encaminhando a�vidades para os alunos. Outro caso é Filosofia, que
enviou email solicitando autorização para dar con�nuidade. Ele gostaria do posicionamento do NDE para
essas situações. Encaminhamentos: Pauta 1) Aulas Remotas. Após os informes a Professora Siane Cristhina
Pedroso Guimarães solicita a Professora Maria das Graças Nascimento Silva que entre em contato com o
Diretor da DIRCA por telefone, e o convide para par�cipar da reunião. Ao entrar em contato com o mesmo,
este informa que não tem condições de abrir o sistema para novos alunos e novas turmas e encaminha o
link h�ps://www.unir.br/index.php?pag=no�cias&id=28663 (da página da UNIR), com perguntas e
respostas, que reafirmam o que o mesmo já havia informado. Das deliberações: 1.1) O NDE registra que o
que ficou determinado nas Atas anteriores, baseadas na Resolução 254 de 09 de setembro de 2020, que
atendia a Prioridade I – Atendimento a concluintes de curso, por período e por defesa de TCC, que
compreendeu consulta aos acadêmicos concluintes, avaliação de histórico, planejamento das disciplinas a
serem ministradas e construção do calendário, ficou parcialmente inviabilizado apesar de todos os esforços
empenhados, devido a decisões superiores. Desta forma, no que pese o que foi determinado pela DIRCA,
ficou definido que as disciplinas a serem ministradas, dando con�nuidade ao calendário 2020_1, conforme
determinado pela DIRCA, serão: Química Ambiental (Wilson), Calculo I (Norton), Filosofia (Lenir), Estágio
Supervisionado – Laboratório (Profs. Paulo Henrique, Siane Guimarães, Ca�a Zuffo, João Paulo), Grandes
Empreendimentos na Amazônia e Meio Ambiente (Maria Madalena), Trabalho de Conclusão de Curso
(Professores do Departamento). 1.2) Dos Professores dos demais Departamentos que par�cipam do
Departamento de Geografia por meio das disciplinas, como química ambiental e filosofia, já podem
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reiniciar suas disciplinas, mediante a autorização da chefia do Departamento de Geografia na DIRCA. 1.3) O
Professor João Paulo Gobo sugere que seja solicitado ao representante discente do CAGEO que realize um
levantamento junto aos alunos para ver a disponibilidade dos mesmos para fazer as disciplinas do
calendário 2020_1, para que se veja a viabilidade de se acrescentar mais disciplinas as já elencadas acima.
A Professora Maria das Graças envia mensagem ao representante discente, que imediatamente se
disponibiliza a realizar a consulta. No aguardo da devolu�va do representante discente, nova reunião
extraordinária já fica agendada para o dia 19/10/2020, às 15:30hs. Outro 1) A Professora Ta�ana dos Santos
Malheiros já se encontra em processo de ministração da disciplina de Fundamentos e Prá�ca do Ensino de
Geografia, no Departamento de Educação. O período de a�vidade de ensino remoto emergencial (ERE) será
de 13.10.20 à 31.12.20, em 11 encontros semanais às quintas feiras e com a�vidades síncronas das 08:00 às
12:00 horas. O plano de curso adaptado para o formato remoto e o contexto pandêmico se encontra no
seguinte link:
h�p://www.ded.unir.br/uploads/04155632/ERE/Planos%2020201/PLANO_ERE_FundamentosGEOGRAFIA.pdf.
Salientando, que esta disciplina foi oferecida na expecta�va de receber, inclusive, as acadêmicas e os
acadêmicos da licenciatura em geografia, sobretudo aquelas e aqueles em processo de conclusão, o que
atenderia a demanda de parte da carga horária teórica do Estágio Supervisionado - Prá�ca de Ensino da
Geografia 2. Contudo, esse processo foi inviabilizado devido à impossibilidade de realização de novas
matrículas. 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 SIANE CRISTHINA PEDROSO GUIMARAES SILVA, Docente,
em 10/11/2020, às 16:10, 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
10/11/2020, às 19:09, 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 11/11/2020, às
10:20, 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 0516868 e o
código CRC C4D7D791.
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