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

ATA DE REUNIÃO

 

Aos catorze dias do mês de junho do ano de 2022, às 9h, através de Videoconferência Google Meet, link:
Presidido pelo Prof. Dr. João Paulo Assis Gobo e es�veram presente Profa. Dra. Maria Madalena de
Aguiar Cavalcante - �tular linha PMG, Prof. Dr. Adnilson de Almeida Silva - �tular da linha TSP, Prof. Dr.
Eliomar Pereira da Silva Filho - Comitê Pedagógico, Patrícia Lopes Cardoso representação técnica e os
representantes dos alunos: Wesley Henrique Garcia e Silva (mestrado) membro suplente e Francilene
 Sales da Conceição (membro �tular - doutorado). Foram registrados as ausências dos Professores
Ricardo Gilson (viagem). O Presidente iniciou a Reunião com o PAUTA 1 - PEDIDO DE DESLIGAMENTO DO
MESTRANDO LUÍS FERNANDO CALHEIROS CASIMIRO. Foi encaminhado pelo Professor Josué documento
de pedido de desligamento do curso solicitado pelo seu orientando e mestrando Luís Fernando
Calheiros Casimiro, alegando questões pessoais. No e-mail a coordenação, o Professor/orientador
manifestou-se "DE ACORDO" com o pedido. O documento do aluno está anexado a esta Ata. Após as
falas, e considerando o pedido do aluno e ainda o de acordo do orientador, o Colegiado APROVOU O
DESLIGAMENTO DO MESTRANDO LUÍS FERNANDO CALHEIROS CASIMIRO, matrícula 20211000310. O
referido aluno será comunicado do desligamento a par�r desta data e ainda que será encerrado o seu
vínculo com o Programa no sistema SIGAA/UNIR e SUCUPIRA. 2) HOMOLOGAÇÃO DE BANCA. 2.1
- BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO - MESTRANDO DIEGO DA COSTA E SILVA. Título: CLIMATOLOGIA
DAS CHUVAS EM ROLIM DE MOURA – RO. Banca examinadora: Prof. Dr. João Paulo Assis Gobo UNIR
(Orientador/Presidente), Prof Dr. Paulo Henrique Pereira Pinto UNIR (examinador interno/Departamento
Geografia UNIR), Prof. Dr. Carlos Alexandre Querino (examinador externo/Universidade Federal do
Amazonas) e Prof. Dr. Dorisvalder Dias Nunes (examinador interno, suplente/PPGG/UNIR). Data
29/06/2022, às 14h via GoogleMeet. Link da videochamada: h�ps://meet.google.com/bco-wmdd-exd.
Foi informado ao Colegiado que o material da defesa foi encaminhado a Coordenação do Programa bem
como aos membros da banca. Item de Pauta registrado e APROVADO. 3) REGISTRO E APROVAÇÃO DO
RELATÓRIO DO BOLSISTA PNPD GIVANILDO DE GÓIS. Foi informado ao Colegiado que no dia 20.05.2022
foi encaminhado para o e-mail do Programa o Relatório final do Estágio Pós-Doutoral do Dr. Givanildo
de Góis com o �tulo "Variabilidade e as Mudanças na Dinâmica Pluviométrica na Amazônia Legal Via
Dados Observados e Produtos Orbitais" realizado no PPGG/UNIR, dentro do  Programa de
Desenvolvimento da Pós-graduação (PDPG) na Amazônia Legal com bolsa CAPES/PNPD no período de
maio de 2021 a abril de 2022. Item de pauta registrado e APROVADO. A Coordenação do Programa
deverá solicitar a Pro-reitoria de Pós-Graduação uma declaração de conclusão de estágio PNPD. 4) SALAS
DO CEGEA. Foi registrado em Ata que a Profa. Luciana Riça Mourão Borges está ocupando a sala 24 do 4º
piso do CEGEA, Bloco 1T. O Prof. João Paulo informou aos membros do Colegiado sobre a visita da Pro-
reitora da PROGAD ao prédio do CEGEA com o obje�vo de iden�ficar quais salas estariam disponíveis
para ocupação por outros cursos. Após as falas, o Colegiado APROVOU que o Programa em comum
acordo prestará apoio ao Departamento em Geografia em relação a ocupação das salas como deliberado
em reunião extraordinária do Departamento na úl�ma segunda-feira. O Programa se disponibiliza a
auxiliar e confirma o apoio ao DGEO/UNIR em relação as tenta�vas por parte do Núcleo de Ciências
Exatas e da Terra, da PROGRAD e ainda de Programas vinculados ao NCET que querem ocupar salas que
já pertencem a pesquisadores e professores do Departamento de Geografia e Programa de Pós-
Graduação em Geografia. 4) INFORMES. 4.1 - BOLSAS DEMANDA SOCIAL CAPES. Foi informado ao
Colegiado do pedido de implantação de bolsa para a doutoranda Tanelly; Do pedido de cancelamento
da bolsa da doutoranda Tamires Cunha; Da implantação da bolsa do doutorando Francisco Ivam; Do
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pedido do cancelamento da bolsa da mestranda Hemili Vitoria e Implantação de bolsa para o mestrando
Maico Apaguenho. O Pedido de implantação de bolsa para a mestranda Alcione Gomes Botelho não foi
possível de ser atendida, pois a pro-reitoria manifestou em despacho que a referida aluna: a) possui
vínculo emprega�cio; b) não possui afastamento; c) não é docente e d) está com recebimento de salário.
Essas vedações legais estão previstas na Portaria 76, especificamente no art. 9, incisos II e XI a. 4.2 -
EDITAL PROCESSO SELETIVO 2022/2 - TURMAS 2023. Foi informado ao Colegiado sobre o
encaminhamento da Proposta do EDITAL Nº 003/2022/PPGG/NCET/UNIR-2022/2 - Processo SEI nº
23118.008193/2021-68 - PROCESSO SELETIVO PARA ENTRADA EM 2023/1º SEMESTRE, na data do dia
13.06.2022 a PROPESq para análise e prosseguimentos dos demais trâmites administra�vos. 4.3 -
ADNILSON DE ALMEIDA SILVA. Informou sobre a importância da divulgação entre os alunos do Programa
sobre o  VIII Colóquio Nacional Rede do Núcleo de Estudos em Espaço e Representações - NEER, que
acorrerá em 31 de outubro a 04 de novembro de 2022 - Goiás-GO na Universidade Estadual de Goiás-
Câmpus Cora Coralina. O Resumo expandido foi PRORROGADO até 10/07/2022. Divulgação do aceite: até
10/08/2022. Parecer da comissão cien�fica: 10/08/2022. Inscrições com apresentação de trabalhos: até
10/07/2022. Inscrições sem apresentação de trabalhos: até 30/10/2022. Para fazer a submissão,
acessar link:   h�ps://www.even3.com.br/viiineer/ ; 4.4 - EVENTO PROF JOÃO PAULO ASSIS
GOBO. Departamento de Geografia e PPGG/UNIR promovem o 1º Seminário do Projeto IMA, que tem
por obje�vo a divulgação do projeto Inves�gação de Microplás�cos Aerotransportados: uma
cooperação entre Brasil e França (IMA) para o público acadêmico e para a comunidade em geral. O
evento será desenvolvido no dia 20/06/2022, das 14:00h às 18:00h no Auditório Milton Santos, nas
dependências do CEGEA. 5 - NOTIFICAÇÃO AOS DOUTORANDOS TURMAS 2017 e 2018. O Colegiado foi
informado que a Coordenação do Programa encaminhou NOTIFICAÇÃO aos doutorandos:  Turma 2017 -
Giovanni Bruno Souto Marini e Vinícius Dantas Silveira; Turma 2018: Cláudia Cleomar Araújo Ximenes
Cerqueira, Suzanna Dourado da Silva e Viviane Vidal da Silva para que se manifestassem quanto a data,
banca examinadora e o material qualificação ou defesa. Das cinco no�ficações encaminhadas apenas o
doutorando Giovanni Bruto Souto Marini não se manifestou. Os demais alunos manifestaram-se, Vinícius
qualificará em agosto/2022, não indicou banca e encaminhou material da qualificação. Cláudia Cleomar
encaminhou documento com suas jus�ficas. No documento fez indicação de qualificação para o dia
15.09.2022 e sugestão da banca. A doutoranda Viviane Vidal se manifestou e indicou a data para a
qualificação no dia 30 de agosto de 2022. Banca: Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva
(Orientador), Profa. Dra. Luciana Riça Mourão Borges, Prof. Dr. Silvio  Simione da Silva. Suzanna indicou
que pretende qualificar em julho (2022), pois está grávida com previsão de parto para agosto. Seu
material está em fase de escrita, com 3 capítulos finalizados e o quarto capítulo em andamento. Devido a
pandemia, teve dificuldades em acesso a informações para a finalização, o que agora parece ser uma
nova possibilidade de acesso. O Prof. Adnilson informou que recebeu esta semana o material da
qualificação da doutoranda Suzanna e registrará a banca na reunião ordinária de Julho. Em relação
a banca de defesa do mestrando Vitor Cerqueira Góis turma 2019, o Prof. Adnilson informou que
o discente sofreu acidente, apresentou atestado e tem um prazo estendido, isso foi deliberado em
reunião e registrado em Ata, desta forma a banca será marcada possivelmente para o final de julho ou
início de agosto. Para o caso do Doutorando Giovanni Bruno Souto Marini - Matrícula 20171000963,
após discussões e considerando que o aluno é da turma 2017, a ausência de manifestação da
úl�ma no�ficação encaminhada no dia 01.06.2022 e ainda as normas do Regimento Interno referente ao
Art. 15 - Caberá ao Colegiado do PPGG/UNIR: X. Deliberar sobre o desligamento de Pós-graduandos em
consonância com o estabelecido nos Arts. 70 e 75 deste Regimento; o Art. 41. A Qualificação de Mestrado
aprovada corresponderá a 01 (um) crédito e a Qualificação de Tese de Doutorado corresponderá a 02
(dois) créditos. PARÁGRAFO ÚNICO: A qualificação deverá ser realizada pelo pós-graduando após a
conclusão de 100% dos créditos em disciplinas. Devendo ocorrer sem eventualidade no inters�cio entre 12
a 18 meses para o mestrando e 24 a 30 meses para o doutorando. Art. 70 - Nos prazos estabelecidos pelo
calendário escolar do PPGG/UNIR o Pós-Graduando deverá matricular-se e requerer inscrições em
disciplinas e demais a�vidades, inclusive elaboração de trabalho conclusivo de dissertação ou tese. § 3º.
O Pós-Graduando terá sua matrícula cancelada, sendo desligado do PPGG/UNIR, quando: a. Esgotar o
prazo máximo para a conclusão do curso; o Colegiado APROVA o DESLIGAMENTO DO
DOUTORANDO GIOVANNI BRUNO SOUTO MARINI a par�r desta data. Em ato con�nuo o referido aluno
será desligado dos sistemas SIGAA/UNIR e SUCUPIRA. O mesmo será comunicado de seu Desligamento
do Programa. O Colegiado APROVOU ainda as manifestações em relação aos prazos para
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qualificações dos doutorandos: CLAUDIA CLEOMAR ARAUJO XIMENES CERQUEIRA -
matrícula 20181000377; VIVIANE VIDAL DA SILVA - matrícula 20181000439; SUZANNA DOURADO DA
SILVA - matrícula 20181000410 e VINICIUS DANTAS SILVEIRA - matrícula 20171001002 para que
cumpram os prazos por eles manifestados. 6) OUTROS. 6.1 - PEDIDO PROFA. DRA. LUCIANA RIÇA
MOURÃO BORGES. a) sugeriu que seja elaborada uma comunicação geral a tod@s @s alunos do PPGG
para que submetam seus trabalhos ao comitê de é�ca (seguindo trâmites já existentes), conforme
conversa com secretária da Patrícia, e que fosse inserido na página do PPGG um passo a passo para
informar e orientar os alunos. b) sugeriu que no momento do ingresso da nova turma, seja realizado um
seminário de apresentação do Programa (envolvendo os professores), com informes gerais sobre todo o
funcionamento da estrutura, explicação do regimento, solicitação de bolsas, prazos, qualificação, etc. c)
Se colocou à disposição para ajudar na elaboração de documentos-modelo para serem inseridos na
página do PPGG. Após a leitura, o Colegiado APROVOU as sugestões da Profa. Luciana da seguinte forma:
 a) A Coordenação irá encaminhar um comunicado geral aos alunos do Programa explicando sobre a
necessidade das submissões das pesquisas ao comitê de é�ca. A secretaria irá inserir na Página do
PPGG/UNIR as informações necessárias inclusive com os links para a plataforma Brasil e Comitê de É�ca
da Unir. b) O Programa deve retomar as reuniões de boas vindas aos novos alunos para alinhamento de
informações do funcionamento do Programa. c) A professora será comunicada sobre reuniões com a
secretaria para elaboração de documentos-modelo para serem inseridos na página do PPGG. 7 -
OUTROS. 7.1 - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA QUALIFICAR - DOUTORANDA ELIZABETE DO
NASCIMENTO CAVALCANTE, Matrícula 20171000981. Foi informado ao Colegiado que a doutoranda
Elizabete turma 2017 encaminhou para o e-mail do Programa no dia 13.06.2022 pedido de Prorrogação
de Prazo. Após as falas, o Colegiado APROVOU que a DOUTORANDA ELIZABETE DO NASCIMENTO
CAVALCANTE tem o até o dia 30 de novembro de 2022  para qualificar. A Aluna deverá encaminhar com
antecedência de 30 dias o material da qualificação para banca com cópia para a Coordenação. 7.2. VÍDEO
COM OS PROFESSORES DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DO EDITAL 2022/2. Foi registrado em
reunião que buscando a�ngir o maior impacto possível na divulgação do nosso EDITAL Nº
003/2022/PPGG/NCET/UNIR-2022/2 PROCESSO SELETIVO PARA ENTRADA EM 2023/1º SEMESTRE,
foi proposto pela Coordenação a realização de um vídeo de divulgação dos professores e professoras
informando seu nome completo, laboratório e/ou grupo de pesquisa ao qual pertence, quais os temas
de interesse nos projetos de pesquisa (áreas em que desenvolvem seus trabalhos) e, por fim, o número
de vagas que disponibilizará para mestrado e doutorado. O vídeo deve ter duração máxima de 30
segundos e deve ser gravado com o celular em pé. Sugeriu-se ainda que seja gravado na UNIR. Os vídeos
serão publicados na página do PPGG/UNIR. 7.3. PROPOSTA DE DISCIPLINA INTERINSTITUCIONAL -
PROFA. MARIA MADALENA. Profa. Madalena informou aos membros do Colegiado que foi convidada a
par�cipar da Proposta de Disciplina Interins�tucional: DINÂMICA TERRIORIAL DO CERRADO E DA
AMAZÔNIA, Créditos: 4, 80 horas, Encontros: 15 (cada encontro sob responsabilidade de um programa
programas (UFT, UFPI, UFAP, PPGDR-UNIR, PPGEO- UNIR, UnB, UFG, UFC, UEG). A ideia é desenvolvermos
juntos uma disciplina que cada encontro será oferecida por 1 programa, em formato remoto. O Colegiado
APROVOU a Proposta de Disciplina Interins�tucional: DINÂMICA TERRIORIAL DO CERRADO E DA
AMAZÔNIA (disciplina opta�va), Créditos: 4, 80 horas, 15 Encontros. 7.4. I Workshop de Integração -
INPA/UNIR.  Foi registrado em Reunião que a Universidade Federal de Rondônia - UNIR em conjunto com
o Ins�tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, realizará o I Workshop de Integração -
INPA/UNIR no Campus do INPA na cidade de Manaus no dia 01 de julho do corrente ano. O evento
contará com mesas de discussão distribuídas em 4 eixos comuns às duas ins�tuições: 1 - PPGs: Área
temá�ca de Ciências Biológicas; 2: PPGs - Área temá�ca de Agrárias; 3:  PPGs - Área temá�ca de Meio
Ambiente; 4:  PPGs - Área temá�ca de Saúde. Foi pedido pela Diretoria de Pós-Graduação da PROPESq
que o Programa se manifestasse indicando o nome do programa, com o nome dos principais projetos
vigentes de repercussão no programa de pós-graduação, alinhado ao respec�vo eixo temá�co. A Profa.
Madalena informou que está aguardando o retorno dos Programas em relação aos Projetos A�vos para
compor a apresentação dos eixos temá�cos da Unir que será apresentado no Evento. 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:
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Prof. Dr. João Paulo Assis Gobo - Vice-Coordenador/Membro �tular/Presidente

Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva - Membro Titular (ausente)

Prof. Dr. Adnilson de Almeida Silva - Membro �tular/Linha TSP

Prof. Dr. Maria das Graças Silva Nascimento Silva - Linha TSP/Membro Suplente (ausente)

Profa. Dra. Maria Madalena de Aguiar Cavalcante - Membro �tular/Linha PMG

Prof. Dr. Eliomar Pereira da Silva Filho – Comitê Assessor Pedagógico 

Ms. Francilene Sales da Conceição - Membro �tular/Representação discente - Doutorado

Pedagoga Patrícia Lopes Cardoso - Membro �tular/Representação Técnica

Wesley Henrique Garcia e Silva - Suplente/Mestrando PPGG

 

Par�ciparam na condição de ouvintes:

Ms. Moisés Daniel de Sousa dos Santos - Suplente/Doutorando PPGG

 

 

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA LOPES CARDOSO, Técnica em Assuntos
Educacionais, em 21/06/2022, às 17:45, 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 Francilene Sales da Conceição, Usuário Externo, em
21/06/2022, às 18:05, 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 Wesley Henrique Garcia e Silva, Usuário Externo, em
21/06/2022, às 18:46, 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
21/06/2022, às 19:41, 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 JOAO PAULO ASSIS GOBO, Vice-Coordenador, em
22/06/2022, às 09:16, 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 22/06/2022, às 09:17, 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 1001331 e
o código CRC 4D80C6B1.
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