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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

ATA DE REUNIÃO

Aos 20 dias do mês de abril do ano de 2020, às 16h30min, por meio de WEBCONFERÊNCIA -
HANGOUT MEET, sob a Presidência do Prof. Dr. Adnilson de Almeida Silva que conduziu a reunião e com
a par�cipação dos Professores Doutores: Dorisvalder Dias Nunes, Ricardo Gilson da Costa Silva, Maria
das Graças Silva Nascimento Silva, Eliomar Pereira da Silva Filho, João Paulo de Assis Gobo e a Técnica
Patrícia Lopes Cardoso. Fica registrada a ausência do Prof. Dr. Michel Watanabe que, por mo�vos de
internação da esposa, não pode par�cipar da reunião. O Presidente iniciou a Reunião com o primeiro
ponto de pauta: 1. ENTREGA DO RELATÓRIO DO COLETA CAPES 2019. O Prof. Adnilson, informou que foi
encaminhado o Relatório do Coleta à PROPESq na sexta-feira - 17.04.2020. O Relatório enviado conta
com 1144 páginas. O Prof. Dorisvader falou que os professores que mandaram o relatório individual,
auxiliou muito na construção do texto, já que as algumas informações do Currículo La�es não migram
para o Sucupira. Que houve a necessidade de padronizar o �po de letra para auxiliar na construção do
texto, a par�r da proposta melhorada da ficha dos docentes. Profa. Gracinha em sua argumentação diz
sobre a ficha e da migração de dados do La�es para o Coleta. Essa migração é ponto delicado e que a
Comissão (Adnilson e Dorisvalder) �veram todo um cuidado de conferência e que nem sempre as
informações são migradas do La�es, sendo um trabalho grande, por esses mo�vos o preenchimento da
Ficha foi muito importante, pois fez lembrá-la de muitas a�vidades que não tem no La�es mas está na
ficha, tais como entrevistas, e outras coisas que fazemos e não damos importância mais para o Coleta é
importante; porque nós professores não só trabalhamos com publicação de ar�gos e na docência em sala
de aula, mas também par�cipamos de conselhos, comissões, comitês fora da Universidade. Profa.
Gracinha faz a Sugestão de potencializar na ficha informações das ações dos grupos de pesquisa. Todos
votaram de acordo com a ampliação da Ficha dos Docentes para o Coleta 2020, inserção de informações
rela�vas aos Grupos de Pesquisa. Ressalta-se que as informações sobre os Grupos de Pesquisa foram
inseridas no Coleta Sucupira, conforme pontuou o Prof. Adnilson. Em seguida Profa. Adriana com a
palavra falou do Seminário: Construindo uma Tese, que foi um ponto extremamente importante para o
Programa, sendo que o Seminário foi em duas etapas (1ª para as turmas 2016 e 2017 e a 2ª etapa para as
turmas 2018 e 2019), e outro ponto importante para o Coleta 2019 foi a realização da PROVA DE
PROFICIÊNCIA em parceria com a UFSC do ano 2019. Prof. Adnilson sugeriu incluir na Ficha para o
Coleta 2020 que os ar�gos estejam vinculados ao Projeto do Pesquisador, porque isso dá caracterís�ca de
que o Programa está forte e os grupos de pesquisa estão atuantes e as ações amarradas. Prof. Adnilson
enfa�zou a dica do Prof. Eustógio sobre as publicações (periódicos e livros) que podem entrar como
Ensino a depender da des�nação que se dê à ela, Extensão e também como Pesquisa, considerados
como aspectos muito relevantes. Outra dica do Prof. Eustógio, que foi u�lizado no Coleta foi a
transformação da maneira como se escreve daquilo que pensar ter aspecto nega�vo, mas que pode ser
potencializado como tendência a tornar-se posi�va. O Prof. Adnilson também concordou que o
Seminário de tese foi uma ação muito importante do Programa e também de vários eventos feito
durante o ano, não só para alunos mas também para a sociedade. Prof. Adnilson falou da expecta�va
de um grande número de publicações em 2020 dos Docentes e alunos, pois teremos o prazo até o dia
01.05.2020 para receber ar�gos que serão encaminhados à Revista Ciência Geográfica, com a
possibilidade de lançamento de dois números da Revista em 2020, portanto este ano é um ano com
vistas a ascensão ao nível 5. Profa. Gracinha pede a fala e pergunta como foi trabalhado a questão que
conta muito nos programas de pós-graduação, que é a habilidade em fazer as parcerias com outros
programas e outras ins�tuições. Ela disse que coloca essas informações no histórico do seu grupo de
pesquisa, mas dentro do CV La�es não encontra lugar para colocar essas parcerias que estabelecem com
outros grupos de pesquisa. O Prof. Adnilson fala que com base nas informações que foram repassadas
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por todos os professores e também pelo conhecimento do que acontece na Universidade e também nos
grupos de pesquisas foi inserido várias a�vidades, por exemplo: no grupo da Profa. Gracinha existe
parcerias com as Redes La�no-americana e Ibero-americana de gênero, bem como parceria dos grupos
dos Professores Dorisvalder, João Paulo, Josué da Costa, Adnilson, Ricardo Gilson, e das Professoras Maria
Madalena e Adriana; todas essas que foram mapeadas e inseridas inclusive com vários resultados, tais
como: O encontro que teve em 2013-2014, ainda que tenha sido registrado nos coletas anteriores, ele
aparece neste Coleta com resultado dos trabalhos em rede. Então todas essas parcerias mapeadas foram
inseridas no Coleta como inserção social, intercâmbio nacionais, internacionalização. Prof. Adnilson faz
agradecimentos ao Prof. Dorisvalder pelo empenho na Construção do Texto do Coleta 2019 e aos demais
professores por disponibilizarem informações. Prof. Dorisvalder, disse que todas as fichas dos
professores que foram enviados já traziam essa informação no item de dados de cooperação, sendo que
tudo foi captado: na página do PPGG, nos CVs La�es, nas informações vindas do Professores Michel e
Adnilson. Mas precisamos aprimorar neste aspecto, pois não basta para os avaliadores dizer que temos
Cooperação, precisamos primeiro apresentar o instrumento dessas cooperações, como a Ata de
aprovação no Conselho de Departamento que reconhece a cooperação entre as ins�tuições e grupos de
pesquisa, e para além disso e mais importante: Quais são os resultados ob�dos dessas cooperações?
Portanto os ar�gos, seminários, os encontros, palestras, são bons resultados que podemos registrar e
além deles, as assessorias com as ins�tuições parceiras, o Prof. Ricardo fez bem isso em 2019, concedeu
várias entrevistas e assessorias técnicas para os movimentos sociais, mediante ação do grupo do Prof.
Ricardo Gilson; a Profa. Madalena também teve alguma coisa, mas o que chamou a atenção foi o grau de
atuação de a�vidades programadas pelos Grupo GTGA do Prof. Ricardo Gilson. São registros e ações que
derivam de ar�culações entre parceiros. Sugestão do Prof. Dorisvalder que a ficha do Coleta seja
atualizada e para o campo de registro das Cooperações seja inserida a questão dos Resultados ob�dos
dessas cooperações entre as ins�tuições. Todos os membros votaram de Acordo pela proposição. Outro
ponto discu�do pelo Prof. Dorisvalder foi o ponto fraco no Coleta 2019: as Ar�culações de cooperação
internacional. Precisamos buscar também neste item para ascender para o nível 5. Na sequência o Prof.
Ricardo, sugere ao Dorisvalder que fosse realizado uma explanação mais detalhada para apontar a contar
dos úl�mos três anos naquilo que avançamos e também dos pontos fracos aproveitar o resto de ano para
melhorar para alcançar o nível 5. Quem fez o relatório tem essa visão de conjunto, ou seja, das
publicações entre b1 e b2 e ampliar para o A. O Prof. Dorisvalder se manifestou com a afirmação que irá
reunir com Prof. Michel, Adnilson e Patrícia para fazer esse balanço e agendar uma reunião para apontar
os avanços e os pontos fracos. Todos foram a favor da Reunião. Na sequência, a Profa. Gracinha sugere
simplificar a ficha do Cole�nha que é encaminhado aos alunos, pois ela percebe a dificuldade dos
mesmos no preenchimento. Que seja mais resumido mais obje�vo, com isso aprimorar os nossos
instrumentos de Coleta. O Prof. João, se manifesta favorável a importância de apontar os possíveis
problemas de cada professor. Apontar se faltou alguma coisa no La�es ou na ficha, isso individualmente.
Prof. Dorisvalder disse que dá para fazer esse filtro sim, com a disposição de dados em uma tabela e
discriminação ponto a ponto. Prof. Dorisvalder fala sobre a publicação com segunda autoria é
importante, porém todos os professores devem se esforçar para a publicação em primeira autoria. Prof.
Dorisvalder falou da parceria que a Profa. Adriana fez com a FIOCRUZ e que já produz resultados. Prof.
Adnilson sugere então que seja feito um Seminário com os docentes do PPGG por meio da metodologia
FOFA, como parte do planejamento estratégico até para dirimir questões como as que foram levantadas e
em outro momento com os alunos principalmente do Doutorado, isso iria potencializar nossas ações.
Todos votaram a favor do Seminário de alinhamento de planejamento estratégico que será agendado
para 2020/2. Pauta 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA. 2.1 - O Colegiado
APROVOU a Banca de Qualificação de Dissertação - aluno: Hérlon de Moura Soares. Título: APLICAÇÃO
DE GEOTECNOLOGIA NA AVALIAÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA MINA NOVO MUNDO. Linha de
Pesquisa: PAISAGEM, PROCESSOS DO MEIO FÍSICO E GESTÃO AMBIENTAL - PMG. Banca examinadora:
Profa Dra Adriana Cris�na da Silva Nunes - Presidente/Orientadora; Prof. Dr. Antônio Laffayete Pires da
Silveira - Membro Externo - Departamento de Biologia UNIR; Prof. Dr. Michel Watanabe - Membro
Interno - Departamento de Educação do Campo - Campus Rolim de Moura; Prof. Dr Luiz Cleyton Holanda
Lobato - Membro Externo - IBGE. Dia: 28 de maio de 2020. Local: a definir (caso a quarentena não
termine até a data faremos a defesa via Hangout Meet), Horários: 9h. 2.2. Qualificação de Doutorado.
Aluna: Elizabete do Nascimento Cavalcante. Título: VULNERABILIDADE DO AMBIENTE FÍSICO
ASSOCIADOS À CONTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ANTRÓPICA E SUAS IMPLICAÇÕES NA EVOLUÇÃO DA PAISAGEM
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DA CIDADE DE PACARAIMA - RR. Linha de pesquisa: Paisagem, Processos do Meio Físico e Gestão
Ambiental – PMG. Banca examinadora: Profa Dra Adriana Cris�na da Silva Nunes -
Presidente/Orientadora, Prof. Dr. Antônio Laffayete Pires da Silveira   Membro Externo - Departamento de
Biologia UNIR, Prof. Dr. Michel Watanabe - Departamento de Educação do Campo - Campus Rolim de
Moura. Prof. Dr Luiz Cleyton Holanda Lobato - IBGE, Dia: 29 de maio de 2020. Local: a definir (caso a
quarentena não termine até a data, a defesa será via zoom.us), Horários:  15h. 2.3. Banca de defesa final
de Dissertação de Charlot Jn Charles - MATRÍCULA: 20181000878. Título da qualificação: “O lugar
Hai�ano na Pan-Amazônia: língua crioula, representações e religiosidade”. Dia: 06.05.2020, 9h. (por
meio do aplica�vo Hangout Meet), com a Banca Avaliadora: Prof. Dr. Josué da Costa Silva –
Orientador/Presidente; Prof. Dr. Adnilson de Almeida Silva – Examinador interno/PPGG/UNIR; Profa. Dra.
Odete Burgeile – Examinadora externa/PPGM/UNIR e Prof. Dr. Francisco Marquelino Santana –
Examinador externo/SEDUC/RO, por via Hangout Meet. 2.4. Banca de Defesa final de Dissertação -
aluno: Paulo Cesar Barros Pereira, matrícula: 20181000994. Data: 15.05.2020 às 15h. Banca: Adnilson de
Almeida Silva, Prof. Dr. Clarides Barba, Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva, Pós-doc Daniel Belik,
também por via Hangout Meet; 2.5. Banca de 2ª Qualificação – aluno - Juander Antônio de Oliveira
Souza, matrícula: 20162001371, Comissão Avaliadora cons�tuída pelos professores: Dr. Ricardo Gilson da
Costa Silva - Presidente da Banca/PPGG/UNIR; Dr. Silvio Simione da Silva - Membro
Externo/Universidade Federal do Acre; Dra. Josélia Fontenele Ba�sta – Membro Externo/Ins�tuto
Federal de Rondônia e Dr. Dorisvalder Dias Nunes – Membro Interno/PPGG/UNIR, através
Google Hangout Meet, Data: 06.04.2020, 9h, �tulo de QUALIFICAÇÃO: “Regionalização da Soja em
Rondônia: a formação da Região Produ�va do Agronegócio - RPA de Vilhena”. 2.5. Banca de Defesa
final de Mestrado de Ednilson Gomes da Silva. Título da Dissertação: Do rio à estrada: as
transformações na configuração espacial da microrregião do Juruá acreano. Data: 22/04/2020, 14h,
através de Videoconferência - aplica�vo Google Hangout Meet
(link: h�ps://hangouts.google.com/group/1KDVjtGwXVbx2ofQ7) 2.6. Banca de Qualificação de Mestrado.
2.6. Banca de Qualificação de Dissertação da aluna: Elisane Pereira da Silva (T-2018),
matrícula: 20181000911. Título: Amazônia, lugar e várzea: estudo das a�vidades produ�vas nas
comunidades do Furo Cachoeiry – Oriximiná/Pará (1980-2018). Data: 25/05/2020, Horário:
9h, Instrumento: Google Hangout Meet, Banca Examinadora: Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva –
Orientador, PPGG/UNIR; Prof. Dra. Josélia Fontenele Ba�sta – Membro Externo IFRO; Prof. Dra. Maria das
Graças Silva Nascimento Silva – Membro Interno PPGG/UNIR e Prof. Dr. Adnilson de Almeida Silva –
Membro Interno PPGG/UNIR, via Hangout Meet. Outros. 3.0. Solicitação do Cer�ficado de Conclusão de
Estágio Pós-doutoral para Dr. Anderson Augusto Volpato Scco�, CPF: 021.340.870-80, bolsista
concluinte PNPD/CAPES, período de 24 meses, a contar de agosto/2017 e término agosto/2019,
Preceptor: Prof. Dr. Dorisvalder Dias Nunes do Plano de trabalho referente à pesquisa: “Zoneamento
Geoambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Branco”. Todos votaram a favor que se faça a solicitação à
Diretoria de Pós-graduação (PROPESq/UNIR) para emissão de declaração de conclusão de estágio pós-
doutoral ao Dr. Anderson Augusto Volpato Scco�. Outros. 3.1. Prorrogação de prazo para todos os pós-
graduandos a contar do início da quarentena até o término, em virtude que alguns não poderão fazer o
trabalho de campos.  Prof. Adnilson disse que a CAPES lançou no�cias sobre congelamento de prazos
para alunos de pós-graduação devido à pandemia do corona vírus – Covid19. Profa. Gracinha sugere que
PPGG espere o fim do calendário 17.05.2020 (prazo es�pulado pela Reitoria UNIR), portanto que esse
comunicado de prorrogação por dois meses seja lançado após o término dessa pandemia. Todos votaram
a favor desse item da pauta, sem implicar nas orientações que con�nuam sendo feitas em conformidade
com seus planos de trabalhos. Prof. Ricardo sugere que se possível sejam feitas antecipações de
qualificações no campo teórico e metodológico entre os meses de maio e junho, e deixar para o segundo
semestre os trabalhos de campo. 3.2. Profa. Adriana informa que sua portaria da Comissão Pedagógica
já encerrou, por ter completado dois anos e se manifestou que poderá con�nuar desde que o Colegiado
aprove. Todos votaram pela permanência da Profa. Adriana na presidência da Comissão em ato con�nua
a Coordenação irá solicitar a renovação de portaria ao NCET. 3.3. Profa. Adriana, se manifestou em
relação ao planejamento do III Seminário de Tese. Foi homologado pelo Colegiado que o evento ficará
para o 2020/2 para o mês de setembro e que os alunos de Mestrado serão convocados a par�ciparem
também como ouvintes. Profa. Gracinha, sugeriu que os alunos do Doutorado que já tenham cursado as
disciplinas de Epistemologia e Métodos e Técnicas em pesquisa da Geografia para par�ciparem do
Seminário das turmas 2020, especialmente aqueles alunos que faltaram ou não puderam comparecer no
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Seminário em 2019, dentre os casos cita as discentes Larissa Zuim T-2017, que retornará da bolsa
sanduíche (em abril de 2020) e Hellen Virgínia T-2018 (que por mo�vos de saúde não apresentou
resultados no mencionado Seminário). Todos votaram a favor. 3.4. Prof. Eliomar manifestou a indicação
da Tese da Isabel Leonor Iza Echeverria Herrera (concluinte) T2016-Doutorado para o prêmio CAPES
Tese. Profa. Gracinha se manifestou que para a linha de pesquisa TSP a indicação da Tese de Francisco
Marquelino (concluinte) T2016-Doutorado. O Colegiado votou a favor da indicação das teses Isabel pela
linha de pesquisa PMG e Francisco Marquelino linha TSP. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Patrícia Lopes Cardoso quem
secretariou a reunião, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ADNILSON DE ALMEIDA SILVA, Coordenador(a),
Subs�tuto, em 30/04/2020, às 21:34, 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 PATRICIA LOPES CARDOSO, Técnica Administra�va, em
08/05/2020, às 12:02, 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, Membro de Comissão, em
08/05/2020, às 15:20, 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 DORISVALDER DIAS NUNES, Docente, em 09/05/2020, às
01:42, 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
09/05/2020, às 02:30, 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
11/05/2020, às 13:10, 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 MARIA DAS GRACAS SILVA NASCIMENTO SILVA, Docente,
em 11/05/2020, às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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