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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 22 dias do mês de outubro do ano de 2020, às 9:00 horas, realizou-se (em ambiente virtual devido ao
trabalho remoto imposto pelas condições de prevenção à Covid-19) a Reunião Extraordinária 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: Maria das
Graças S. N. Silva; João Paulo Assis Gobo; Josué da Costa Silva; Cátia Eliza Zuffo; Maria Madalena
Cavalcante; Adnilson de Almeida Silva; Vanderlei Maniese; Ana Cristina Teixeira Alves; Eliomar Pereira da
Silva Filho; do Representante discente (interino) João Neto e do estagiário Luís Felipe Abadias Oliveira.
Informes: 1) O Professor Paulo Henrique informa que: Está se afastando da coordenação do evento da
semana de Geografia, deixando aberto para quem tiver interesse em coordenar o evento. REGISTRADO. 2)
O Professor Paulo Henrique informa que todas as notícias devem ser encaminhadas, prioritariamente para
o e-mail do Departamento, pois assim, as mesmas serão publicadas com mais agilidade no site do
Departamento com a ajuda do Estagiário Luís Felipe Abadias. REGISTRADO. 3) O Professor Paulo
Henrique informou a justificativa das ausências dos Docentes: Tatiana dos Santos Malheiros que se encontra
ministrando aula em outro departamento, Ricardo Gilson que se encontra ministrando aula na Pós-Graduação
e Professor Dorisvalder Nunes por motivos particulares. REGISTRADO.  PAUTA ÚNICA: RESOLUÇÃO
Nº 253, DE 08 DE SETEMBRO DE 2020 – ATIVIDADES REMOTAS EMERGENCIAIS: O Professor
Paulo Henrique iniciou o ponto de pauta informando a síntese da ATA, das disciplinas continuadas do
semestre 2020/1 sendo: Química Ambiental, Cálculo I, Filosofia, Estágio Supervisionado em Laboratório,
Grandes Empreendimentos na Amazônia e no Meio Ambiente e TCC que já tinham sido decididas e
aprovadas na reunião anterior. Diante da solicitação dos discentes e de alguns docentes ficou acordado que
seriam ministradas as seguintes disciplinas: Teoria e Métodos de Geografia e Geografia Agrária. Diante das
solicitações do CAGEO ficou deliberado pela continuidade das disciplinas: Pesquisa em Geografia,
Educação Ambiental, Colonização, Geografia de Rondônia e Biogeografia. O Professor Paulo Henrique
sugeriu que as disciplinas fiquem aprovadas, no entanto que não seja obrigatória para que o Docente
ministre. A Professora Maria Madalena comunica que, considerando que fevereiro e março ainda estará no
calendário 2020-1, as duas disciplinas designadas a ela serão ministradas a partir de fevereiro, para que o
Departamento tenha espaço-tempo no final deste ano 2020 para resolver questões dos alunos concluintes. Os
Professores Paulo Henrique e Vanderlei Maniese informam que não poderão contribuir com disciplina de
Educação Ambiental, o Professor João Paulo informa que manifesta interesse junto ao Professor Eliomar que
já tinha manifestado interesse em ministrar parte da disciplina, informando que, desde que, fosse
transformada de uma forma que cada Docente ministrasse uma aula, como se fosse uma palestra,
consultando a posição da Professora Ana Cristina, responsável pela disciplina. Sem a manifestação da
responsável da disciplina, o Professor João Paulo retirou seu interesse em ministrar a disciplina. O Professor
João Paulo informa que as disciplinas do primeiro semestre de 2020/1 que não foram colocadas na reunião,
não serão ofertados ou por inviabilidade por parte dos discentes que não podem assistir a aula ou devidos às
atividades práticas dessas disciplinas, que inviabilizam sua execução, que necessitam de laboratório, de aulas
de campo, etc. A Professora Maria Madalena, informa que suas aulas em fevereiro e março, sendo uma do
dia 15 à 26 de fevereiro de 2021 e outra sendo do dia 01 até o dia 13 ou 14 de março de 2021, o Professor
Paulo Henrique informa que, ainda não possível a alteração, que só será possível despois que for concluído o
calendário de aulas remotas, de fazer o balanço e quando retornar o outro. O Professor encaminhou para
deliberação, e sendo APROVADO por unanimidade, o seguinte quadro de disciplinas, que serão ofertadas
por meio de aulas remotas emergenciais:

DISCIPLINAS PROFESSORES HORÁRIO DATA
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TCC ORIENTADORES não se aplica 13/10/2020 -
31/12/2020

Química Ambiental Prof. Wilson Terça feira manhã 13/10/2020 -
31/12/2020

Filosofia Profª. Lenir Segunda feira
manhã

13/10/2020 -
31/12/2020

Cálculo I Prof. Norton Quarta-Feira manhã 13/10/2020 -
31/12/2020

Estágio Laboratório Profs. João, Siane, Cátia e
Paulo Henrique

quinta/sexta/sábado
08:00-12:00h

13/10/2020 -
31/12/2020

Pesquisa em Geografia Profª. Gracinha
segunda a
sábado/14:00
-18:00h

07/12/2020 -
18/12/2020

Teoria e Método da
Geografia Prof. Josué da Costa Silva

segunda a
sábado/14:00
-18:00h

07/12/2020 -
18/12/2020

Biogeografia Prof. Dorisvalder
segunda a
sábado/14:00
-18:00h

a definir com o
docente

Geografia Agrária Prof. Ricardo Gilson da
Costa Silva

segunda a
sábado/14:00
-18:00h

26/11/2020 a
09/12/2020

 

Em tempo, 1) o Professor Paulo Henrique, Presidente desde CONDEP, informou que: poucas horas após o
encerramento da reuião a Professora Siane Cristhina, Presidente do NDE, entrou em contato com os
Professores que ficaram responsáveis pela disciplina de Estágio em Laboratório I, para informar da
inviabilidade da oferta da referida disciplina em modo remoto, pois tal situação implicaria no eventual
descumprimento aos termos da Portaria nº 343, de 17 de março de 2020 (Art. 1º, parágrafo 3º) e ensejaria a
instauração de processo de supervisão e eventuais sanções.  Assim sendo, a disciplina de Estágio em
Laboratório I não será ofertada por meio de aulas remotas. REGISTRADO. 2) O professor Dorisvalder,
encaminhou por e-mail a justificativa informando que optou por não ministrar a disciplina de Biogegrafia.
Informando que no mês de novembro estará ministrando entre os dias 09 a 20 do referido mês as aulas de
Gestão Ambiental na pós, cuja agenda fora aprovada há mais de um mês no PPGG. E que são poucos alunos
(cerca de 4, S.M.J.), também que nos meses de novembro e dezembro estaremos realizando o processo
seletivo do PPGG, onde faz parte da banca de avaliadores, serviço também aprovado há mais de dois
meses. Resaltando  novamente, que não pode ministrar aulas aos sábados pois é aluno matriculado no
Cultura Inglesa, por demanda de ofício. REGISTRADO. 3) A Professora Ana Cristina manifestou-se pelo
chat, no entanto os professores não perceberam, e o professor João Paulo retirou o interesse de ministrar a
disciplina. REGISTRADO. 4) O professor João Paulo pediu que fosse  anexado como arquivo no processo, o
documento enviado pelo representante discente com a lista disciplinas solicitadas pelos e os respectivos
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nomes dos alunos interessados para cada período. REGISTRADO. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Luís Felipe Oliveira Abadias, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por LUIS FELIPE OLIVEIRA ABADIAS, Estagiário, em
27/10/2020, às 16:40, 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 JOSUE DA COSTA SILVA, Docente, em 27/10/2020, às
19:13, 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 27/10/2020,
às 19:18, 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 JOAO PAULO ASSIS GOBO, Docente, em 27/10/2020, às
19:20, 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 MARIA MADALENA DE AGUIAR CAVALCANTE, Docente,
em 27/10/2020, às 19:36, 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 28/10/2020, às 09:06, 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 ELIOMAR PEREIRA DA SILVA FILHO, Docente, em
28/10/2020, às 11:51, 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 0523888 e
o código CRC 2B590D5C.
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