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

ATA DE REUNIÃO

 

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de 2020, às 9h30min, através de Videoconferência, o Prof. Dr. 
Michel Watanabe presidiu a reunião e par�ciparam  os membros �tulares Prof. Dr. Adnilson de Almeida
Silva, Prof. Dr. Dorisvalder Dias Nunes, Profa. Dra. Adriana Cris�na da Silva Nunes (Membro �tular
do Comitê Pedagógico). Par�cipou ainda da reunião o membro suplente votante Prof. Dr. Ricardo Gilson da
Costa Silva,  e a Técnica Patrícia Lopes Cardoso. Foi registrado a ausência da Profa. Dra. Maria das Graças
Silva Nascimento Silva que estava impedida de par�cipar da reunião do Colegiado, pois no mesmo horário
estaria em banca de defesa de dissertação de sua orientada Maria Madalena. O Presidente iniciou a Reunião
com o primeiro ponto de pauta: 1. EDITAL DE PÓS-DOUTORADO 2020/2. O Presidente da Reunião, Prof.
Michel comunicou a todos o comunicado do Prof. Julien bolsista PNPD do PPGG, o qual informou através de
e-mail que foi nomeado e convocado para assumir vaga de professor efe�vo na Universidade do Estado do
Amazonas (Campus Manaus), bem como solicitou o cancelamento da bolsa PNPD/CAPES. O Prof. Michel
informou ainda que o cancelamento foi realizado no sistema de bolsas da CAPES. Após discussões, o
Colegiado APROVOU a abertura de um novo edital com linhas de pesquisas específicas e que a próxima
vaga no PPGG será para PNPD na linha de pesquisa Paisagem, Processos do Meio Físico e Gestão ambiental e
com implantação mediante calendário de implantação da CAPES/CNPQ.  2. EDITAL PARA COORDENAÇÃO DO
PPGG - 2020/2 . O Prof. Michel informou aos demais membros do Colegiado que considerando o
encerramento da Portaria de Coordenador (Prof. Michel Watanabe) que encerra em outubro-2020 e a do
vice-coordenador (Prof. Adnilson de Almeida Silva) em novembro-2020 será necessário a abertura de edital
para eleição e renovação da coordenação. Ainda com a palavra o Prof. Michel disse que não irá concorrer ao
edital para Coordenação. Na sequência o Prof. Adnilson também disse que não irá concorrer ao edital, até
porque já vem par�cipando da coordenação há vários anos e que tem outros planos para realizar. Após
discussões, o Colegiado APROVOU a  cons�tuição da Comissão de eleição para Coordenação: Professores
Michel Watanabe, Adnilson de Almeida Silva, Dorisvalder Dias Nunes e a técnica Patrícia Lopes Cardoso, bem
como a abertura de Edital para chamada de candidatos ao cargo de Coordenador/ra e Vice-coordenador/a
para exercício 2020-2 a 2022-2 . 3. EDITAL 004/2020/PPGG/BOLSA/CAPES - Nível MESTRADO. Foi
HOMOLOGADO pelo Colegiado a implantação no mês de setembro/2020 de bolsa CAPES/DS para o
mestrando LUCAS RAMOS DE MATOS orientado pelo Prof. Ricardo Gilson. A solicitação de implantação de
bolsa será feita à PROPESq que irá verificar o quan�ta�vo de bolsas que o aluno ainda tem direito, já que
trata-se de aluno da turma 2019. 3. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS. Foi Homologado as seguintes bancas.
3.1. Qualificação de HÉRLON DE MOURA SOARES - Mestrando turma 2017: Título: "AVALIAÇÃO DA
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL: O CASO DA MINA NOVO MUNDO NO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE –
RO". Banca: Profa. Dra. Adriana Cris�na da Silva Nunes, Prof. Dr.Antônio Laffayete Pires da Silveira - Membro
externo, Prof. Dr. Michel Watanabe - Membro interno, Prof. Dr. Dorisvalder Dias Nunes – Suplente. Data da
defesa: 13 de outubro, 9h, Plataforma meet. 3.2. Qualificação de José Rafael Pimentel Barata, matrícula:
20181000958, Banca Avaliadora: Prof. Dr. Eliomar Pereira da Silva Filho - Orientador e Presidente, Profa.
Dra. Siane Cris�na Pedroso Guimarães Silva - avaliadora interna - Programa de Pós-graduação em Geografia-
PPGG/UNIR e Profa. Dra. Ana Cris�na Santos Strava Correa - avaliadora externa - Agência Nacional de Águas
cedida ao Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), através
do Google Hangouts Meet, link: meet.google.com/zxx-u�q-wnf; dia 04.09.2020, 9h.



28/12/2020 SEI/UNIR - 0490851 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=acompanhamento_listar&acao_retorno=acompanhamento_listar&i… 2/5

Título: "CARACTERIZAÇÃO GEOESPACIAL DE ALGUMAS PROPRIEDADES DE UM  LATOSSOLO VERMELHO
AMARELO EM ÁREA DEGRADADA  NA CIDADE DE  PORTO VELHO - RO". 3.3. Defesa de Tese - Helen Rose
Oliveira da Silva - matrícula: 20171000972, Turma 2017. Título: "Vulnerabilidade Socioambiental: Uma
abordagem para o Planejamento urbano da cidade de Porto Velho-RO". Data: 01/10/2020 as 9h, Banca
Examinadora: Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva (avaliador interno/UNIR), Prof. Dr. João Paulo Assis Gobo
(avaliador interno/UNIR), Profa. Dra. Eloiza Elena Della Jusna (Avaliadora externa/profa. Aposentada), Prof.
Dr. Wagner Ribeiro (Avaliador Externo/USP) Suplente: Profa. Dra. Siane Cristhina Pedrosa Guimarães - UNIR;
3.4. Defesa de Tese - Doutorando: Marcos Mascarenhas Barbosa Rodrigues -
matrícula: 20162001460, turma 2016. Título: "TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO GEOGRÁFICO DESIGUAL
NA AMAZÔNIA: O CASO DO COMPLEXO HIDRELÉTRICO DE BELO MONTE", data: 15/10/2020 as 9h horário
local, Banca avaliadora: Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva (avaliador interno/UNIR), Prof. Dr. Josué da
Costa Silva (avaliador interno/UNIR), Prof. Dr. Márcio Cataia (Avaliador Externo/UNICAMP), Prof. Dr. Jose
Gilberto de Souza (Avaliador Externo/UNESP) e Suplente: Maria das Graças Silva Nascimento Silva -
UNIR; 3.5. Defesa de Tese - Doutoranda:  Darlene Costa da Silva matrícula: 20162001489, turma
2016. Título: "A (Des)territorialização e as Estratégias de reassentamentos rurais ocasionados por
hidrelétricas: uma análise a par�r de Santo Antônio/RO e Belo Monte/PA". Data: 16/10/2020 as 9h, horário
local Banca: Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva (avaliador interno/UNIR), Prof. Dr. Maria das Graças Silva
Nascimento Silva (avaliadora interna/UNIR), Prof. Dr. José Antônio Herrera (Avaliador Externo/UFPA), Prof. Dr.
Artur de Souza Moret (Avaliador Externo/PGDRA/UNIR), Josélia Fontenele Basta (Avaliador Externo/IFRO)
Suplente: Josué da Costa Silva - UNIR. 3.6. Qualificação do mestrando Francisco Ribeiro Nogueira -
matrícula: 20181000920, turma 2018. O Prof. Adnilson leu o e-mail do Prof. Josué que se manifestou pelo
agendamento da qualificação do mestrando FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA para o dia 25 de
setembro/2020, a par�r das nove horas da manhã, com banca examinadora: Prof. Dr. Julien Marius Reis
Thevenin e  Prof. Dr. Gustavo Henrique de Abreu. Palavras do Prof. Josué: "É importante salientar que a
defesa de qualificação de Francisco Ribeiro há havia sido marcada para o segundo semestre de 2019
entretanto o mesmo não compareceu e �ve que cancelar a cerimônia. outra tenta�va fiz de qualificar o
mestrando levando em conta o seu tempo de permanência no programa mas com o mesmo resultado de
recusa e não atendimento do mestrando. Portanto, solicito a autorização deste Egrégio colegiado de efe�var
a qualificação como data defini�va estando ele presente ou não". Após discussões, os Membros do
Colegiado APROVARAM por unanimidade, que o aluno Francisco Ribeiro Nogueira será No�ficado em um
prazo de 10 dias úteis para apresentar material da qualificação (PDF ou IMPRESSO) para a banca
examinadora com cópia para a Coordenação, bem como será no�ficado do prazo de 30 dias a contar do
recebimento da no�ficação da data de sua qualificação. O Orientador (Prof. Josué) será comunicado da
decisão do Colegiado, do prazo do aluno para a entrega do material e da data da qualificação, bem como das
orientações em relação a qualificação citadas no Regimento Interno do PPGG em seu Art. 80 parágrafos 1º e
2º. 4. AULAS REMOTAS NA PÓS-GRADUAÇÃO. Após discussões o Colegiado APROVOU as disciplinas que
serão ofertadas em 2020/2 de  modo remoto, ciente que essas disciplinas fazem parte do primeiro
semestre de 2020, e que foram adiadas em virtude da COVID-19, e que após deliberação dos Conselhos
Superiores da UNIR foram autorizadas sua efe�vação.

DISCIPLINA/DOCENTE MÊS PERÍODO   
        

Epistemologia da Geografia - disciplina
obrigatória

Prof. Josué da Costa Silva
SETEMBRO 14 a

25.09.2020

Geografia e Gênero - Linha TSP

Profa. Maria das Graças S. N. Silva
OUTUBRO 01 a

17.10.2020
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Gestão Ambiental - Linha PMG

Prof. Dorisvalder Dias Nunes, Adriana
Cris�na da Silva Nunes e Michel Watanabe

NOVEMBRO 09 a
20.11.2020

Morfopedologia - Linha PMG

Prof. Eliomar Pereira da Silva Filho
OUTUBRO 13 a

23.10.2020

Organização do Espaço Agrário - Linha TSP

Prof. Ricardo Gilson da Costa Silva
OUTUBRO/NOVEMBRO 19.10 a

04.11.2020

5.0. Outros. 5.1. AGENDAMENTO DAS QUALIFICAÇÕES E DEFESAS SOMENTE APÓS A ENTREGA DO
MATERIAL IMPRESSO OU PDF. Após discussões pelos membros �tulares e suplente presente, ficou
HOMOLOGADO que considerando o Art. 83, § 1º do Regimento Interno do PPGG, todos os professores
serão NOTIFICADOS de que  este Colegiado só aprovará bancas de qualificação ou defesas de dissertações ou
teses, se estas es�verem de acordo com o Regimento. "A Dissertação ou Tese será defendida pelo candidato
em data, horário e local determinados pelo Colegiado do Programa, até 60 (sessenta) dias após solicitação
da defesa. § 1º. Obrigatoriamente, o discente de Mestrado ou de Doutorado em processo de defesa deverá
encaminhar à Coordenação do PPGG/UNIR, cópias de sua dissertação ou tese, para análise e autorização do
Colegiado com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência." 5.2. E-MAIL DO VICE-REITOR SOBRE AJUSTES
DOS SITES PPG (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO). A técnica Patrícia informou aos presentes sobre o e-mail
do Prof. Dr. José Juliano Cedaro que solicita aos Coordenadores dos Programas que em decorrência da Lei de
Acesso à Informação/LAI (Lei nº 12.527 de 18.11.2011) e outras exigências do Tribunal de Contas da
União/TCU e da Controladoria Geral da União/CGU, os Programas precisam promover através de seus sites:
"Sistema de Transparência A�va", solicita que verifiquemos os 15 itens elencados no e-mail. Após
discussões, foi APROVADO que a Coordenação irá encaminhar um e-mail aos docentes do PPGG
solicitando sugestões do que poderia melhorar em nosso site, bem como será montado um grupo de
trabalho formado pelos professores Dorisvalder, Ricardo e a técnica Patrícia que irão verificar se o site do
PPGG está atendendo aos itens solicitados no e-mail e ao final dos trabalhos será encaminhado a vice-
reitoria a resposta ao e-mail do Prof. Juliano com a indicação dos 15 itens atualizados (inclusive links das
páginas) com as informações do PPGG/UNIR. 5.3. PROFICIÊNCIA DA DOUTORANDA CLÁUDIA CLEOMAR
XIMENES. A Técnica Patrícia trouxe a matéria para a apreciação do Colegiado quanto se a proficiência se
enquadrava no que diz o regimento do PPGG. Após discussões, considerando o que diz o item 8 letra "d"
do EDITAL 004/PPGG/NCET/UNIR-2017 PROCESSO SELETIVO PARA 2018/1º Semestre: "Será realizada
conforme o calendário 2017/2018 de provas de proficiência ofertada pelo Departamento de Línguas
Estrangeiras (UNIR), disponível no si�o:
h�p://www.dle.unir.br/submenu_arquivos/932_regulamento_de_proficiencia_pdf1.pdf. Ou Cer�ficado de
proficiência de outros departamentos de letras estrangeiras de outras Universidades Públicas Federais,
Estaduais e de ins�tuições de exames de língua estrangeiras reconhecidas pelo MEC, com prova realizada nos
úl�mos 3 anos, com inters�cio contado a par�r da data de publicação deste edital". o Colegiado
HOMOLOGOU o Cer�ficado de Proficiência da Aluna datado de dezembro de 2014, pois se enquadra dentro
dos 03 anos máximos exigidos pelo o Edital que foi publicado em agosto de 2017. O respec�vo crédito em
proficiência deverá ser contabilizado em seu histórico Escolar do PPGG. 5.4. PRORROGAÇÃO DA ENTREGA
DA CAPA DURA DO CONCLUINTE PAULO CÉSAR BARROS PEREIRA. O Prof. Adnilson orientador do concluinte
Paulo César, matrícula 20181000994 (turma 2018), solicitou ao Colegiado em virtude de problemas de
saúde decorrente da COVID-19 do Paulo César e demais membros de sua família, apresentou documentos
comprobatórios solicitou a prorrogação de prazo por mais 30 dias para entrega das cópias finais da
dissertação à Coordenação do Programa. O Colegiado aprovou  por unanimidade. 5.5. REGISTRO DE
ACIDENTE DO MESTRANDO Vitor Cerqueira Góis turma 2019. O Prof. Adnilson registrou em reunião os
atestados e exame de tomografia de seu orientando Vitor que sofreu um grave acidente de moto e que está
em fase de recuperação pós-operatória o qual atesta o afastamento das a�vidade até o final de setembro do
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corrente ano, o que possivelmente incidirá na prorrogação de prazo devido ao ocorrido ao discente. 5.6.
MINUTA DA POLÍTICA DE PÓS-GRADUAÇÃO (PROPESq-UNIR). O Prof. Adnilson informou que fez parte da
Comissão da elaboração da minuta e que é interessante a par�cipação de todos os docentes do Programa
para que colaborem no ajuste final da minuta, a qual será objeto de Resolução, como inicia�va tomada pela
PROPESq/UNIR. Foi dado um prazo até o dia 30.09.2020 para que a Minuta seja chancelada pela PROPESq. O
Colegiado APROVOU que a Coordenação encaminhará a Minuta para que os docentes possam contribuir
com sugestões no texto da Minuta. 5.7. DISCIPLINA CURSADA NO MÉXICO - BOLSA SANDUÍCHE SUZANNA
DOURADO DA SILVA. O Prof. Adnilson registrou em reunião que a aluna havia encaminhado um e-mail ao
Programa no mês de Janeiro deste ano e  que não sabia por qual mo�vo, essa solicitação não havia entrado
na pauta das reuniões do Colegiado. E solicita dos membros a apreciação do pedido da aluna para que
conste em seu histórico escolar do PPGG as duas disciplinas cursadas no Ins�tuto de Geogra�a UNAM -
México. Os membros presentes do Colegiado, considerando decisão homologada em reunião anterior
registrada na ATA do mês de agosto/2020, sugere a doutoranda que entre ou não com o Recurso da Decisão,
caso assim entenda como per�nente,  para que seja apreciado na próxima reunião do mês de
outubro.  5.8. “FESTIVAL JOVENS DO FUTURO” EM LIVE. O Prof. Adnilson registrou em Reunião
o Evento Mundial “FESTIVAL JOVENS DO FUTURO” em que as doutorandas Francilene Sales da
Conceição e Alessandra Severino da Silva Manchinery do PPGG/UNIR, conjuntamente com jovens de vários
países par�ciparão de uma videoconferência (live) em 06 de setembro de 2020, a par�r das 16h (horário de
Brasília). De acordo com informações fornecidas pelo evento, “o Fes�val Jovens do Futuro reunirá novas
lideranças de mais de 20 países em defesa da Amazônia e povos das florestas. Foi APROVADO pelo Colegiado
que a matéria seja publicado no site do PPGG e também solicitado a ASCOM/UNIR para publicação no site da
UNIR. 5.9. SEMANA DA GEOGRAFIA E ENCONTRO DA PÓS-GRADUAÇÃO 2020/2. Foi APROVADO em reunião
que a pós-graduação ficará responsável por uma MESA DE PALESTRA com o Tema: "Amazônia em tempos de
COVID", com a sugestão de data: 05.11.2020, em que o mediador representando o PPGG/UNIR será o Prof.
Michel Watanabe, o Prof. Ricardo Gilson será o debatedor e 01 professor externo será convidado a compor
a Mesa. Foi sugerido o Dr. Luiz Cleyton do IBGE ou alguém da FIOCRUZ indicado pela Profa. Adriana. 5.10. Em
relação ao Edital para ingresso em 2021 de discentes para o Mestrado e Doutorado, a Coordenação do
PPGG informou que aguardará a decisão (parecer) da PROPESq para realizar a publicação nos sites do PPGG e
da UNIR, vez que terá que readequar as datas inicialmente previstas e que possivelmente algumas das etapas
do certame ficarão para o início de 2021, visto que a Coordenação encaminhou a minuta do mencionado
Edital e até a data de 04 de setembro de 2020 não havia ob�do o retorno. 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.

Prof. Dr. Michel Watanabe - Presidente da Reunião

Prof. Dr. Adnilson de Almeida Silva - Membro do Colegiado - Linha TSP

Prof. Dr. Dorisvalder Dias Nunes - membro do colegiado PMG

Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva - membro suplente do colegiado TSP 

Profa. Dra. Adriana Cris�na da Silva Nunes - Membro do colegiado/Comitê Pedagógico

Patrícia Lopes Cardoso - Técnica/membro do colegiado

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA LOPES CARDOSO, Técnica em Assuntos
Educacionais, em 09/09/2020, às 12:41, 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 09/09/2020, às
13:08, 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 09/09/2020, às

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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13:51, 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 MICHEL WATANABE, Coordenador(a), em 09/09/2020, às
13:55, 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 ADRIANA CRISTINA DA SILVA NUNES, Docente, em
09/09/2020, às 13:58, 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 15/09/2020,
às 10:30, 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 0490851 e o código CRC 124D8BA1.
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