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Aos primeiro dia do mês de setembro do ano de 2021, às 9h, através de Videoconferência Google Meet, Link
da videochamada: h�ps://meet.google.com/pmf-dgcc-xva, Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva presidiu a
reunião ordinária do Colegiado sob nova PORTARIA Nº 61/2021/SEC-NCET/NCET/UNIR e par�ciparam como
membros �tulares os Professores Doutores: João Paulo Assis Gobo (Vice-Coordenador/membro
�tular), Eliomar Pereira da Silva Filho (membro Comitê Pedagógico, Maria das Graças Silva Nascimento
Silva (membro suplente - linha TSP), a Técnica Patrícia Lopes Cardoso e as representantes dos
alunos: Wesley Henrique Garcia e Silva (representante suplente dos alunos/mestrado), Francilene Sales
da Conceição (membro �tular dos alunos/doutorado). Jus�ficaram a ausência os conselheiros: Profa.
Dra. Maria Madalena de Aguiar Cavalcante (realizando exames médicos), Prof. Dr. Adnilson de Almeida
Silva (consulta médica) e a Geógrafa Amanda Michalski da Silva. Foi registrado ainda a presença na
condição de ouvinte da professora doutora Luciana Riça Mourão Borges e do representante suplente dos
alunos de doutorado Moisés Daniel de Sousa dos Santos. O Presidente iniciou a Reunião com os INFORMES:
1. SEMANA DA GEOGRAFIA E ENCONTRO DA PÓS-GRADUAÇÃO 2021/2. Foi HOMOLOGADO o período
de 29.11 a 03.12.2021 para a realização da Semana da Geografia e o Encontro da Pós-Graduação 2021-2;
2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS. Nesta reunião não houve registro de bancas. 3. OUTROS. 3.1 - PENDÊNCIA
NA ENTREGA DA CAPA DURA - FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA (PROF. JOSUÉ - ORIENTADOR). Foi
informado aos membros do Colegiado que a Secretaria do Programa encaminhou ao Egresso dois e-mails.
(Data de Envio: 21/07/2021 09:55:47 e Data de Envio: 27/07/2021 21:03:35) e que até a presente data o
referido Egresso não protocolou a capa e não entrou em contato. A Técnica Patrícia fez a leitura da
No�ficação encaminhada ao Egresso com cópia ao Orientador. "NOTIFICAÇÃO: EGRESSO - FRANCISCO
RIBEIRO NOGUEIRA ASSUNTO: ENTREGA DAS CÓPIAS FINAIS DA DISSERTAÇÃO C/C: PROF. DR. JOSUÉ DA
COSTA SILVA. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de
Rondônia, no uso das suas atribuições regimentais, vem por meio deste, no�ficá-lo que: Considerando a data
da Defesa de Dissertação, ocorrida em 22 de fevereiro de 2021; Considerando o prazo máximo de entrega da
versão final que é de 90 (noventa) dias conforme prevê o Art. 52, § 3º do Regimento Interno do PPGG;
Considerando que o prazo para entrega da Dissertação/capa dura expirou em 22 de maio de 2021;
Considerando que o egresso não apresentou nenhuma jus�fica�va da não entrega do material à Secretaria
ou Coordenação do Programa; Considerando o que preceitua o § 3º do ar�go 52 de nosso regimento que diz:
“A contar da aprovação da dissertação pela banca examinadora, o aluno terá um prazo máximo de 90
(noventa) dias para entregar, na secretaria do curso, os exemplares defini�vos do trabalho, sob pena de
invalidação, pelo Colegiado, do processo de defesa, uma vez que o curso só finaliza com a entrega da
Dissertação revisada” (grifo nosso). Fica o egresso NOTIFICADO a par�r desta data, a apresentar no prazo de
48 horas, jus�fica�va plausível para o não cumprimento do Ar�go 52, § 3º do Regimento. O documento de
jus�fica�va do egresso deverá ser encaminhado ao endereço: posgeografia@unir.br, com cópia para o
orientador. O referido documento será apreciado pelos Membros do Colegiado na próxima reunião ordinária
com previsão para o dia 13.07.2021 para providências cabíveis; Porto Velho-Rondônia, 8 de julho de 2021.
Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia -
PPGG/UNIR PORTARIA Nº 201/2021/GR/UNIR". Após as falas, ficou APROVADO que a Coordenação ou o
Orientador do Egresso (Prof. Josué da Costa Silva) entrará em contato por telefone ou presencialmente e
verificar o que está acontecendo e que caso seja verificado que o Francisco Ribeiro Nogueira está com
problema financeiro para a impressão da capa dura o valor será rateado ou será financiado pelo Prof.



Eliomar. 3.2 - REGISTRO DE SAÍDA PARA TRABALHO DE CAMPO NO MÉXICO (3 MESES) DOUTORANDA
SUZANNA DOURADO DA SILVA. Foi registrado em Reunião, o Plano de Trabalho de campo com duração de
três meses e que será realizado no México pela doutoranda Suzanna Dourado da Silva que está sob
orientação do Prof. Dr. Adnilson de Almeida Silva. A doutoranda encaminhou o Plano de Trabalho de campo
referente a Pesquisa: "Un lugar para llamarmío: laconfiguración de la vida comunitaria para
losbeneficiariosdelproyecto de vivienda social Cidade do Povo. Plan de inves�gación/trabajo en el
extranjero con beca del Programa de Doctorado Sandwiches PROCAD-Amazônia – UFRR-UFC-UNIR", para o
e-mail da Coordenação do Programa. Item de pauta Registrado e com APROVAÇÃO para a saída da
Doutoranda para a realização do Campo no México. 3.3 - PEDIDO DE REGISTRO EM ATA - PROF. ADNILSON
DE ALMEIDA SILVA. Pedagoga Patrícia fez a leitura dos registros solicitados pelo Prof. Adnilson. a)
Par�cipação em banca de monografia em Geografia da Universidade Estadual do Amazonas - UEA, do
discente Estélio Lopes Cardoso, in�tulada “Territorialidade, modos de vida e percepção ambiental do Povo
Munduruku na Terra Indígena Coatá/Laranjal (Amazonas/Brasil)”. A banca de defesa foi realizada no dia 03
de agosto de 2021, cons�tuída pelo  Prof. Dr. Julien Marius Reis Thevenin (presidente-orientador - UEA), Prof.
Dr. Adnilson de Almeida Silva (membro externo/UNIR), Profa. Dra. Ana Paulina Aguiar Soares (membro
interno/UEA). Item REGISTRADO. b) Projeto “Marcadores territoriais, expressões e representações
culturais amazônicas” a ser encaminhado ao CNPq, por meio da Chamada CNPq nº 04/2021 - Bolsas de
Produ�vidade em Pesquisa. Item registrado e APROVADO. c) Par�cipação na Comissão de Análise Técnica
de Denúncia de Plágio, composta pelos professores doutores: Adnilson de Almeida Silva (Presidente),
Leonardo de Azevedo Calderon e Chris�an Collins Kuehn, designada pela Portaria nº
55/2021/PROPESQ/UNIR (SEI 23118.003340/2020-22) para tratar de assuntos con�dos no Processo SEI
23118.008627/2021-20, demandada pela PROPESq. Item REGISTRADO. d) A obra “Expressões, Vivências e
Representações Indígenas da e na Amazônia” organizada pelo Professor Doutor Adnilson de Almeida Silva
(Departamento de Geografia e do Programa de Mestrado e Doutorado em Geografia da Universidade
Federal de Rondônia – PPGG/UNIR), teve seu lançamento no dia 26 de agosto de 2021, às 19h, por meio do
youtube.com/historiaecultura, link h�ps://www.youtube.com/channel/uccuhnzjwhhosmp2udbi-tmw
publicado em h�p://www.geografia.unir.br/no�cia/exibir/18281. Lançamento contou com a par�cipação da
Professora Gracinha, Josué, discentes do PPGG e pesquisadores de outras ins�tuições. Item REGISTRADO. e)
A obra: “Expressões, Vivências e Representações Indígenas da e na Amazônia”, recebeu o convite também
para ser apresentado no VI Congressos de Cultura e Educação para a Integração da América La�na
promovidos pela Casa La�noamericana - CASLA/CEPIAL, cujo evento ocorrerá de 25 a 28 de novembro de
2021 e encontra-se aberto para recepção de trabalhos acadêmico-cien�ficos, com informações disponíveis
no link: h�p://casla.org/cepial/. Item REGISTRADO.  f) A alteração de data da banca de Defesa de
Qualificação de Dissertação  de Mestrado  in�tulada: "TRANSFORMAÇÕES NO TERRITÓRIO E
TERRITORIALIDADE DOS ÍNDIOS ISOLADOS NA TERRA INDIGENA VALE DO JAVARI" de autoria do discente
VITOR CERQUEIRA GÓIS, matrícula: 20191003040, composta pelos professores doutores: Prof. Dr. Adnilson
de Almeida Silva -  Presidente e orientador, Prof. Dr. Daniel Belik – Examinador Interno/Bolsista
PNPD/Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNIR, Prof. Dr. Emílio Sarde Neto - Examinador
Externo/Centro Universitário Anchieta de Ensino Superior/Curi�ba-PR e Profa. Dra Maria das Graças Silva
Nascimento Silva - Suplente/PPGG-UNIR inicialmente marcada para o dia 18 de agosto de 2021, foi realizada
em 20 de agosto de 2021, às 9h, por meio de Videoconferência - Google Meet: meet.google.com/gnd-bvmg-
kqw. Item REGISTRADO. g) Convite da AGB-Bauru para par�cipação de docentes e discentes com capítulos
com outras IES para o E-book "Ensino de Geografia e a Redução do Risco de Desastres em Espaços Urbanos e
Rurais". (ANEXO) Item REGISTRADO. h) Convite para os docentes e discentes par�ciparem do Convite para
o Evento “V Simpósio de Recursos Hídricos & I Congresso Internacional Diálogo Fluvial na Amazônia”. O
evento ocorrerá de 6 a 8 de outubro de 2021. Para maiores informações, acesse o link:
h�ps://simposiohidrico.unir.br/. O PPGG par�cipa como parceiro. Item REGISTRADO. 3.4 - CURSAR
DISCIPLINA FORA DO PPGG/UNIR (MESTRANDA PATRÍCIA LOPES CARDOSO (Turma 2019). O Prof.
Ricardo fez a leitura da solicitação da aluna: "Prezado Coordenador Prof. Ricardo Gilson, Venho por meio
deste solicitar o registro em reunião do Colegiado do Mês de setembro 2021, minha inscrição em disciplina
isolada no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná. Informo que minha
orientadora Profa. Dra. Maria Madalena de Aguiar Cavalcante já está ciente e aprovou minha inscrição para
a disciplina de Financiamento da Educação que teve início no dia 25.08.2021. Segue no anexo o Plano de
ensino da disciplina. A�, Mestranda Patrícia Lopes Cardoso. Matrícula:20191002858". A solicitação de cursar
disciplina a disciplina Código: EDUC036 - Financiamento da Educação, Carga Horária: 45 horas, 03 créditos,
Professora: Andréa Barbosa Gouveia, Linha de Pesquisa: Polí�cas Educacionais no Programa de Pós-
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Graduação em Educação na Universidade Federal do Paraná em 2021.2 foi APROVADO, em ato con�nuo a
aluna após a finalização da disciplina deverá apresentar declaração com nota, carga horária, créditos e
frequência para ser registrado em seu histórico escolar. 3.5 - PEDIDO DE TRANCAMENTO DE CURSO
(MESTRANDO BILLYSHELBY FEQUIS DOS SANTOS - Turma 2020, ORIENTADORA PROFA. DRA. SIANE
CRISTHINA PEDROSO GUIMARÃES). A pedagoga Patrícia fez a leitura da solicitação do aluno: "Olá bom
dia, Prezado Senhor, Coordenador, Prof. Dr. Michel Watanabe - Programa de Pós-graduação em
Geografia. Eu, Billyshelby Fequis dos Santos, Brasileiro, Casado, Geógrafo, mestrando sob a matrícula nº
20201000227, inscrito no CPF sob o nº 979.517.812-15 e no RG nº 377581, residente e domiciliado em Rio
Branco, Acre. Venho requerer o TRANCAMENTO do curso pelo período de 90 dias, em razão de tratamento de
saúde, que tem me impedido de acompanhar as disciplinas e me impedirá de prosseguir com o curso neste
momento. Segue em anexo, os documentos médicos que jus�ficam o pedido. Atenciosamente, Billyshelby
Fequis. Geógrafo. Mestrando em Geografia - UNIR. Técnico em Geoprocessamento. +55 68
992042332. Currículo La�es: h�p://la�es.cnpq.br/5208842553773346. Após a leitura, Patrícia apresentou
aos presentes os documentos (atestados) encaminhados no anexo d solicitação. Após as falas, o
Colegiado APROVOU o Trancamento por 3 Meses a par�r de 01.10.2021. O referido trancamento será
registrado no SIGAA/UNIR. 3.6 REUNIÃO COM A SEDUC. O professor Ricardo Gilson da Costa Silva,
comunicou ao Colegiado da reunião realizada no dia 11/08/2021, entre a Coordenação do PPGG e o
Gabinete da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC/Governo de Rondônia, com a par�cipação do
coordenador do PPGG, professor Ricardo Gilson da Costa Silva, do professor Suamy Vivecananda Lacerda
Abreu (Secretário Estadual da SEDUC), da professora Irany Oliveira Lima Morais (Diretora Geral de
Educação/SEDUC) e professora Mirian Suave Pereira (SEDUC e mestre em Geografia/PPGG/UNIR). O
coordenador apresentou a proposta de turma especial para mestrado em geografia, para atender a
demanda forma�va dos professores de geografia da rede estadual de ensino, a ser iniciada em 2022, por
meio de Convênio. A Seduc aceitou a proposta e solicitou que o PPGG/UNIR encaminhasse um projeto de
cooperação técnico-acadêmica. Após as explanações, o coordenador solicitou, e o Colegiado APROVOU, o
convênio e o Projeto de Cooperação entre Ins�tuições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior
(PCI) com a SEDUC, conforme orienta a Portaria nº 243, de 5 de Novembro de 2019/GAB/CAPES. 3.7-
APROVAÇÃO DO EDITAL DE BOLSAS CAPES PARA SEGUNDO SEMESTRE 2021/2. O Prof. João Paulo informou
ao Colegiado que o Edital foi registrado no Processo nº 23118.009465/2021-47. Foi apresentado o Edital na
íntegra. "EDITAL 004/2021/PPGG/NCET/UNIR-2021-2. BOLSA/ DEMANDA SOCIAL CAPES - NÍVEL
MESTRADO. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em Geografia (PPGG) da
Universidade Federal de Rondônia, no uso de suas atribuições, torna público o Edital para as inscrições de
candidatos à bolsa de MESTRADO do Programa Demanda Social – DS e do Programa REUNI, ambos da
CAPES de acordo com o que preconiza a Portaria Conjunta nº 1, de 15 de julho de 2010 e a Portaria nº 76, de
14 de abril de 2010. As quais deverão ser consultadas pelo candidato nos seguintes
links: h�ps://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portarias_conjuntas_n_1_e_2_Capes-
CNPq_15-07-
2010.pdf; h�ps://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_076_RegulamentoDS.pdf. 1.
DO QUANTITATIVO DE BOLSAS: O PPGG/UNIR disponibiliza o total de 4 (QUATRO) BOLSAS para o alunos do
Curso de MESTRADO com implantação prevista para os meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2021. 2. DAS
INSCRIÇÕES E DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: Inscrições: Dia 03 de setembro a 09 de setembro de 2021, até
às 23h59min (Horário de Rondônia), através do e-mail posgeografia@unir.br. 2.1 - Poderão se
inscrever alunos matriculados no Curso de Mestrado que atenderem aos disposi�vos da Resolução nº 76 da
CAPES/2010, Portaria Conjunta CAPES-CNPq nº 1/2010 e Capítulo VIII do Regimento Interno do
PPGG. Requerimento com exposição de mo�vos pelos quais necessita de Bolsa do Programa. Termo de
compromisso do Bolsista (anexo a este Edital). Ficha de Cadastramento de bolsista (anexo a este
Edital). Currículo La�es atualizado. Comprovante de endereço da cidade de Porto Velho (cidade sede do
PPGG), cópias de RG e CPF e informações bancárias (agência e número de conta corrente do Banco do
Brasil). No caso do candidato possuir vínculo emprega�cio, o mesmo deverá no ato da inscrição apresentar
documento formal do setor competente (DRH) de que o mesmo está afastado das suas funções sem a
percepção de proventos, dado que o bolsista deve ter par�cipação integral nas a�vidades co�dianas do
PPGG (Art. 9º, Incisos I e II da Portaria nº 076/CAPES). 2.2 - Todos os documentos deverão ser assinados,
escaneados e enviados em ARQUIVO ÚNICO em formato PDF para o e-mail posgeografia@unir.br com o
�tulo de e-mail: CANDIDATO (A) À BOLSA CAPES - EDITAL. 3. DOS CRITÉRIOS. 1. Os critérios adotados serão
os mesmos indicados pelas agências de Fomento (CAPES e CNPq), com destaque para: I - Classificação do
Candidato no processo de seleção e seu caráter meritório; II - Dedicação Integral ao Programa de Pós-
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Graduação, III - Fixação de residência no local sede do Programa de Pós-Graduação, IV - Não ter vínculo
emprega�cio e, em caso posi�vo, observar o disposto na alínea “f” do item 2 deste edital e, V- Condições de
Precariedade Econômico-social. 4. DOS RESULTADOS PARCIAIS, RECURSOS CONTRA OS RESULTADOS E
RESULTADOS FINAIS: 1. Análise da Documentação pela Comissão de Bolsas, dia 10.09.2021. 2. Os resultados
serão divulgados no dia 10 de setembro de 2021 no site do PPGG: h�p://www.posgeografia.unir.br. 3. Os
recursos contra os resultados poderão ser interpostos até às 18h00min (Horário de Rondônia) do dia 13 de
setembro de 2021 e deverão ser encaminhados no e-mail do Programa posgeografia@unir.br; os resultados
dos recursos, estarão disponibilizados no endereço eletrônico: h�p://www.posgeografia.unir.br no dia 14 de
setembro de 2021. O resultado final será divulgado no dia 14 de setembro de 2021. 5. DO VALOR E DA
DURAÇÃO DA BOLSA/CAPES: O valor atual da bolsa de Mestrado é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
mensais, pagos diretamente ao bolsista. A bolsa terá duração de até 12 meses, com previsão de
implantação a contar do mês de outubro de 2021, podendo ser renovada por mais 12 meses, conforme
preconiza o Art. 98, § 2º do Regimento Interno do Programa, não ultrapassando o tempo de vigência do
Curso de Mestrado conforme o Art. 6º parágrafo único, bem como atenda às disposições previstas no Art. 10
da Portaria CAPES Nº 076, de 14 de abril de 2010; Portaria Conjunta CAPES-CNPq nº 1, de 15 de julho de
2010 e Capítulo VIII do Regimento Interno do PPGG. 6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ao inscrever-se no
processo de seleção, o candidato está ciente das normas estabelecidas neste Edital, no Regimento Interno do
PPGG e nas condições cons�tuídas na Portaria CAPES 076, de 14 de abril de 2010 e na Portaria Conjunta
CAPES-CNPq nº 1, de 15 de julho de 2010. Este edital prevê a implantação de 04 (quatro) bolsa de
Mestrado e classificará todos aqueles inscritos e aptos conforme itens 2 e 3 deste Edital. 7. CRONOGRAMA
SÍNTESE:

Divulgação do
Edital 03/09/2021

Inscrição 03/09 a 09/09/2021 até às 23h59min (Horário de Rondônia) por e-mail

Análise da
Documentação

pela Comissão de
Bolsas

10/09/2021

Resultado Parcial 10/09/2021

Recursos contra os
resultados Até às 18h00min (Horário de Rondônia) de 13/09/2021 por e-mail

Resultado dos
recursos 14/09/2021

Resultado Final 14/09/2021

Implantação da
bolsa

O PPGG encaminhará a relação dos selecionados à PROPESq (Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação), a qual providenciará a implantação da Bolsa e o

pagamento está condicionado ao calendário da CAPES. 

Porto Velho-RO, 01 de setembro de 2021.

Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva

Coordenador do Programa

de Pós-Graduação em Geografia - PPGG/UNIR

PORTARIA Nº 201/2021/GR/UNIR

3.8 - IMPLANTAÇÃO DE BOLSAS DO CNPQ - AGOSTO/2021. Patrícia informou ao Colegiado que
considerando e-mail recebido do CNPq em que informava que o Programa deveria entrar no sistema e
realizar as indicações dos bolsistas. Considerando o e-mail recebido a Comissão de bolsas do Programa se
reuniu e APROVOU a implantação de duas bolsas de mestrado pelo período de 6 meses aos mestrandos:
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Euller Renan Salles do Carmo (linha PMG) com matrícula: 20201000272 e Fredson Antônio Souza da Silva
(linha TSP) com matrícula: 20201000325. Os respec�vos mestrandos deverão acessar o e-mail e dá o aceite
para o sistema. Item REGISTRADO e APROVADO. 3.9 - SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DE CURSO
(DOUTORANDA CLÁUDIA CLEOMAR XIMENES TURMA2018 - ORIENTADORA PROFA. MARIA MADALENA DE
AGUIAR CAVALCANTE). Patrícia fez a leitura do Requerimento. "REQUERIMENTO – FECHAMENTO DO
SEMESTRE – 2021.2. Nome da discente: Claudia Cleomar Araújo Ximenes Cerqueira. Matrícula: 20181000377
Curso: ( ) Mestrado ( X ) Doutorado. CPF: 604.212.152-91. Telefone: (69) 9 9605-5335. E-mail:
(profa.ximenescerquera@gmail.com). Venho por meio deste documento, por questões de saúde, solicitar a
essa Coordenação o trancamento deste semestre, ou seja, afastamento das a�vidades do doutorado, com
retorno previsto para o primeiro semestre le�vo de 2022. No mais segue em anexo os documentos que
comprovam que estou em tratamento de saúde desde 14 de novembro de 2018. Observação: Os
documentos em anexo, estão organizados em ordem da data de emissão: do mais recente para o mais
an�go. Assinatura: Data: 31/08/2021". Após as falas, o Colegiado, considerando o pedido da aluna e a
documentação (atestados) apresentada a este Conselho, resolve APROVAR o pedido de Trancamento de
Curso por este semestre 2021.2. A doutoranda deverá retornar suas a�vidades no Programa no primeiro
semestre de 2022. 3.10 - INDICAÇÕES DA PROFA. LUCIANA RIÇA MOURÃO BORGES. A professora Luciana
que estava presente na reunião foi convidada a comentar sobre suas indicações. Profa. Luciana fez a leitura e
as explicações de suas indicações: "Prezad@s, bom dia. Ao cumprimentar-lhes, seguem algumas sugestões
para serem apresentadas na reunião do Colegiado do PPGG: 1- Apresentação de um manual de elaboração
de projetos de pesquisa; 2- Categoria de "aluno/a especial" no Programa com aproveitamento de créditos; 3-
Distribuição de peso e notas para publicações que não sejam na área de Geografia em processos de seleção
para o PPGG; 4- Aproveitamento de textos/ar�gos publicados durante o mestrado ou doutorado para as
dissertações e teses, a par�r da adoção de critérios conforme normas vigentes (legislação e ABNT). Agradeço
pela atenção. Cordialmente, Luciana Riça Mourão Borges. Departamento Acadêmico de Ciências da
Educação - DACE. Campus de Guajará-Mirim / Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR". Após a
fala da Profa. Luciana o Colegiado entendeu serem per�nentes as indicações e que estas poderão ser
implementadas na atualização do Regimento Interno do PPGG que tem como previsão de revisão (2021-
2022).  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.

Membros votantes nesta reunião:

Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva - Presidente/membro �tular

Prof. Dr. João Paulo Assis Gobo - Vice-presidente/membro �tular

Profa. Dra. Maria das Graças Silva Nascimento Silva - Membro Suplente/Linha TSP

Prof. Dr. Adnilson de Almeida Silva (jus�ficou ausência)

Profa. Dra. Maria Madalena de Aguiar Cavalcante (jus�ficou ausência)

Prof. Dr. Eliomar Pereira da Silva Filho - Comitê Assessor Pedagógico - Membro Titular

Geógrafa Amanda Michalski da Silva - jus�ficou ausência

Me. Francilene Sales da Conceição - Membro Titular/Representação Discentes/Doutorado

Wesley Henrique Garcia e Silva (representante suplente dos alunos Colegiado/mestrado)

Pedagoga Patrícia Lopes Cardoso - Membro �tular/Representação técnica

 

Par�cipação como ouvinte nesta reunião:

Profa. Dra. Luciana Riça Mourão Borges - Docente do PPGG/UNIR.

Me. Moisés Daniel de Sousa dos Santos - Membro Suplente/Representação Discentes/Doutorado

 

Referência: Processo nº 23118.009924/2021-92 SEI nº 0760114


