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

ATA DE REUNIÃO
Aos 02 dias do mês de junho do ano de 2020, às 9h30, através de Videoconferência
h ps://meet.google.com/bkg-ztbq-jqo, Prof. Dr. Michel Watanabe presidiu a reunião e par ciparam os
Professores Doutores: Dorisvalder Dias Nunes, Adnilson de Almeida Silva, Ricardo Gilson da Costa Silva,
Maria das Graças Silva Nascimento Silva, Eliomar Pereira da Silva Filho (ausente), Adriana Cris na da
Silva Nunes (Membro tular do Comitê Pedagógico), João Paulo de Assis Gobo (Membro suplente
Comitê Pedagógico) e a Técnica Patrícia Lopes Cardoso. O Presidente iniciou a Reunião com o primeiro
ponto de pauta: 1 - Informes; 1.1 COMISSÃO PREMIO CAPES DE TESES. Prof. Michel fez a leitura da Ata
da Comissão cons tuída para analisar e indicar a Tese para inscrição do Prêmio CAPES de TESE-2020. "Ata
Reunião da Comissão para Indicação de Tese ao Prêmio CAPES de 26 de maio de 2020. Aos vinte e seis
dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quinze horas, reuniram-se em ambiente virtual
(videoconferência), o Prof. Dr. Michel Watanabe (presidente da reunião), os Professores Doutores: Maria
das Graças Silva Nascimento Silva e João Paulo Assis Gobo. O Prof. Michel deu início à reunião com a
discussão e deliberação sobre a pauta: 1) INDICAÇÃO DE TESE DO PPGG AO PRÊMIO CAPES DE TESE. A
comissão análisou e discu u sobre as duas teses candidatas ao Prêmio CAPES de Tese, sendo-as:
"GEOMORFOLOGIA, MORFOPEDOLOGIA E MAPEAMENTO DO REGOLITO NO NORTE DO ESTADO DE
RONDÔNIA" de autoria da aluna ISABEL LEONOR IZA ECHEVERRIA HERRERA e "OS BRASIVIANOS DO RIO
MAMU: MODOS DE VIDA E A POÉTICA FENOMENOLÓGICA DO VIVER" de autoria do aluno FRANCISCO
MARQUELINO SANTANA. Diante das discussões envolvendo as duas teses,considerou-se como pontos
relevantes de análise: a dimensão do tema pesquisado em relação à Pan-Amazônia, o inedi smo do tema
pesquisado, a originalidade, inovação e o impacto social. Após discussão e apresentação de todos os
pontos relevantes de cada tese analisada, a comissão votou e deliberou, por dois votos a um, que a tese
"OS BRASIVIANOS DO RIO MAMU: MODOS DE VIDA E A POÉTICA FENOMENOLÓGICA DO VIVER" de
autoria do aluno FRANCISCO MARQUELINO SANTANA é a indicada ao Prêmio CAPES pelo PPGG, por
apresentar mais pontos convergentes aos critérios adotados por esta comissão. Por ﬁm, nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, [Michel
Watanabe], lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente". Os
membros do Colegiado que estavam presentes votaram a favor do resultado da Comissão avaliadora das
teses com a indicação da Tese do Prof. Dr. FRANCISCO MARQUELINO SANTANA para o Prêmio CAPES DE
TESE 2020. Prof. Michel ﬁnalizou esse ponto dizendo que a inscrição do prêmio de tese já foi realizada no
dia 27.05.2020 e que foi aberto um processo no SEI para a formalização onde consta a Ata e o
comprovante de inscrição. 1.2. CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO COM A PROPESq. O Prof. Michel falou que a
reunião com o Pro-reitor aconteceu ontem (01.06.2020) convocou essa reunião para tratar do Edital
do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO (PDPG AMAZÔNIA - LEGAL) - EDITAL Nº
13/2020 - CAPES. Dentro do edital eles já ﬁzeram um esqueleto/boneca daquilo que será proposto e que
o PPGG estamos a frente puxando (por ser um programa 4+). 1.3. Entrega do COLETA 2019 a PROPESq
(01.06.2020). Foram inseridas algumas das sugestões pela PROPESq, 90% das sugestões foram acatadas e
que agora vamos aguardar o retorno da PROPESq. Teremos um prazo para registro das produções dos
Livros do PPGG anos 2016, 2017, 2018 e 2019. Prazo para complementação dos formulários de produtos
da pós-graduação stricto sensu (livros, produtos técnico/tecnológicos e ar s cos) que o prazo para
complementação dos formulários de produtos da pós-graduação para os anos de 2016, 2017 e
2018 (livros, produtos técnico tecnológicos e ar s cos) será estendido, impreterivelmente, até o dia 31
de julho de 2020. Prof. Michel informou que os Docentes e demais autores (alunos, egressos,
par cipantes externos) receberão um comunicado via e-mail da coordenação para que enviem as
informações das publicações de Livros (CAPA, Contra-capa, índice remisso, introdução, sumário, conselho
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editorial) dentre outras informações que serão u lizadas para a complementação das informações do
Coleta 2019. 1.4. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AMAURI NAPAKOBÁ SURUI - CPF: 857.945.542-15
- 23. maio. 2020. O Prof. Adnilson fez a leitura do e-mail do Amauri: "Bom dia gostaria de saber sobre
quais os procedimentos para fazer o cancelamento ou trancar a matricula, é possível? , pois estou sem
condições ﬁnanceiras, moro em Cacoal na zona rural, por isso não par cipei de aulas presenciais, depois
logo veio a crise devido a pandemia da Covid-19, se tornou mais inviável ainda. Favor mandar todos os
procedimentos necessários e anexos para serem encaminhados". Prof. Adnilson disse que Amauri havia a
um tempo atrás ligado e informado que estava preocupado e nha passado para o curso de Direito. Foi
veriﬁcado pelo Prof. Michel que o mesmo realizou matrícula em duas disciplinas: Epistemologia da
Geograﬁa e Métodos e Técnica em pesquisa da Geograﬁa, porém o mesmo não estava cursando
Epistemologia. Encaminhamento aprovado pelo colegiado: A Coordenação irá encaminhar um e-mail com
as informações e orientações do que é o trancamento e o desligamento. Enfa zando que no caso de
trancamento não ha jus ﬁca va plausível para isso. E no caso da pandemia, as garan as legais e
acadêmicas estão todas amparadas pela CAPES, MEC, UNIR e PPGG, nenhum estudante será prejudicado
e no caso não tem opção de trancamento, pois não cabe para esse momento, apenas o procedimento de
desligamento. E na oportunidade que ele já se manifeste em se manter no programa e aguardar o
término da quarentena e do retorno das aulas ou se ele irá optar pelo desligamento, saindo efe vamente
do Curso. A proposição foi aprovada. 1.5. O prof. Dorisvalder informou que o Laboratório LABOGEOPA
ano que vem (2021) irá completar 30 anos e que conta com a colaboração do professores para a
realização de um grande Seminário em comemoração. 1.6. A Profa. Gracinha informou que par cipou de
uma reunião e que está sendo discu do um novo indexador e que para a próxima avaliação a Revista
Presença Geográﬁca ser elevada para A3 e que embora não apareça na CAPES, atualmente ela é
considerada B1. O Prof. João informou que a CAPES ainda não atualizou as avaliações, constanto 2016 a
úl ma avaliação e é por isso que ela aparece ainda como B5 e na oportunidade solicitou aos professores
façam propaganda da Revista Presença em suas redes sociais solicitando o envio de materiais. A Profa.
Maria das Graças disse que será feito um ar go com o resgate histórico da revista que iniciou como
Bole m do Laboratório e que a mesma pontua posi vamente para o Programa. O prof.
Dorisvalder informou que a revista presença geográﬁca é dos anos de 1994-1995, e que ela não nasceu
com o LABOGEOPA em 1991, mas que ele havia passado o processo de criação da revista presença
geográﬁca ao Prof. Josué e que inclusive gostaria de ter uma cópia para colocar no Histórico do
Labogeopa. 2 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO (PDPG AMAZÔNIA - LEGAL) EDITAL Nº 13/2020 - CAPES. Prof. Michel informou que este Programa PDPG AMAZÔNIA - LEGAL tem
como obje vo geral: Fomentar propostas de Planos de Desenvolvimento de Programas de PósGraduação
Stricto Sensu recomendados pela CAPES, em áreas estratégicas, apresentadas por Instuições de Ensino
Superior (IES), localizadas na região da Amazônia Legal, por meio das suas respecvas PróReitorias de PósGraduação e Pesquisa ou órgão equivalente, visando: I - Consolidar os Programas de Pós-Graduação das
instuições sediadas na Região da Amazônia Legal; II - Nuclear novas áreas de concentração ou a criação
de novos Programas de PósGraduação - PPGs, na Amazônia Legal. DAS ÁREAS TEMÁTICAS
CONTEMPLADAS. Serão consideradas as seguintes áreas temá cas, com foco em pesquisas relacionadas
à Amazônia: I - Biotecnologia; II - Biodiversidade, conservação e recuperação ambiental; III - Saúde
pública, doenças tropicais e tecnologias para o trabalho em saúde; IV - Combate e prevenção voltados ao
enfrentamento de epidemias; V - Engenharias, Tecnologia de Informação e Comunicação; VI - Clima,
Energia e Recursos Hídricos; VII - Produção animal e vegetal sustentável; VIII - Diversidade Sócio Cultural,
sustentabilidade e avidades socioeconômicas. O PPGG poderá submeter sua proposta de Plano de
Desenvolvimento até 30 de junho de 2020. DO FINANCIAMENTO DAS PROPOSTAS. Cada proposta
aprovada terá o valor máximo de ﬁnanciamento de R$ 627.200,00 (seiscentos e vinte e sete mil e
duzentos reais), correspondendo a: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para despesas de custeio, que
será liberado anualmente, em quatro parcelas, ao coordenador da proposta (proponente) mediante
Auxílio Financeiro a Projeto Educacional ou de Pesquisa (AUXPE), conforme disposições condas na
Portaria CAPES n° 059/2013. R$ 427.200,00 (quatrocentos e vinte e sete mil e duzentos reais) para
despesas com bolsas. O Prof. Michel falou que na Reunião com a Propesq estavam presentes os seguintes
programas: PPGG, PGDRA, de Administração, Agrosistemas ligados ao setor de agronomia do initerior,
mais uns dois outros. Foram escolhidas dentre as sugestões de áreas temá cas, três delas em que a Unir
irá trabalhar com uma única proposta dentro desses temas: Biodiversidade, conservação e recuperação
ambiental; Clima, Energia e Recursos Hídricos; e Diversidade Sócio Cultural, sustentabilidade e
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avidades socioeconômicas. Foi APROVADO pelos membros do Colegiado a par cipação no Edital, sendo
uma única proposta da UNIR encabeçada pelos programas PPGG e PGDRA para a ngir o obje vo maior
de CONSOLIDAÇÃO dos PROGRAMAS, não abrindo mão de nenhum dos quesitos ﬁnanciáveis nesta
proposta de Edital todas as condicionantes para custeio de a vidades de pesquisa e extensão e mais a
questão de formação de pessoal (bolsas). Foi APROVADO a sugestão do Prof. Adnilson que todos os
docentes que estejam par cipando quem mandem texto com as ideias para juntar e entregar uma préproposta, haja vista que cada um tem uma exper se em determinada área/campo; Profa. Adriana
sugeriu que fosse organizado um ques onário ou um roteiro para facilitar a proposição de ideias; o Prof.
Ricardo sugeriu um estudo mais coordenado do Município de Porto Velho com o objeto de estudo em
áreas especíﬁcas de Porto Velho, seria um trabalho inédito. Prof. Dorisvalder falou que os grupos de
pesquisa que verem interesse em contribuir para o plano de propostas, apresentem uma proposta bem
redonda, que possa fazer o desembolso de custeio isso implica em a vidades de campo, compra de
material de expediente, material de ocnsumo, na questão de bolsistas que entrariam no programa como
pessoas alinhadas com as a vidades de pesquisa do grupo e das linhas de pesquisa do programa. Uma
proposta com essas caracterís cas e trabalhar nos pesos da proposta que são maiores. Prof. Michel, fará
um chamado por e-mail aos docentes solicitando as contribuições até sexta-feira. Essas contribuições
serão consolidadas por ele e o Prof. Adnilson no sábado/domingo e será reencaminhado aos docentes
para uma úl ma leitura e na segunda-feira a proposta será encaminhada a PROPESq. Proposição
APROVADA pelos membros do Colegiago. 3 - Outros. 3.1 - Homologação de Banca de Defesa
de Dissertação. Mestrando: Emanoel Mustafa de Azevedo - Matrícula: 20181000930. Título: "ANÁLISE
DA EFETIVIDADE DA GESTÃO AMBIENTAL DAS RESERVAS EXTRATIVISTAS DO ESTADO DO
ACRE". Data: 08.06.2020 às 9h - via Google Meet. Banca Examinadora: Prof. Dr. Michel Watanabe Presidente/Orientador - PPGG/UNIR, Profa. Dra. Adriana Cris na da Silva Nunes - Avaliadora Interna PPGG/UNIR, Prof. Dr. Silvio Simione da Silva - Avaliador Externo - Depto. de Geograﬁa - UFAC, Prof. Dr.
João Paulo Assis Gobo - Avaliador Suplente - PPGG/UNIR. 3.2. Homologação da Qualiﬁcação do 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 e Suplente João
Paulo de Assis Gobo. Data: 16 de junho de 2020. 3.3. Na ocasião a Profa. Adriana solicitou o registro em
ATA que banca de qualiﬁcação da doutoranda Elizabete do Nascimento Cavalcante (turma 2017) foi
adiado pois o trabalho ainda possui alguns probleminhas a serem resolvidos e que no momento está
sendo resolvido com o Prof. Eliomar. 3.4. A Profa. Maria das Graças informou que o Prof. Josué irá
informar posteriormente a data para a Defesa do mestrando Charlot JN Charles será para ﬁnal de julho
ou início de agosto/2020. 3.5. Ficou registrado em Reunião que o ar go "O protagonismo invisibilizado da
mulher na ﬂoresta da Amazônia-acreana", de Suzanna Dourado da Silva e Adnilson de Almeida Silva foi
aceito na Revista La no-Americana de Geograﬁa e Gênero. 3.6. O Prof. Adnilson fez um informe para
quem ver interesse em fazer download de ar gos publicados na REVISTA CONFINS que estará com
acesso até o dia 08.06.2020 e depois não será mais possível os dowload. Ficou APROVADO que a Patrícia
irá encaminhar via e-mail essa informação aos alunos da pós para que os mesmos possam ter acesso aos
materiais. 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
Prof. Dr. Dorisvalder Dias Nunes - membro do colegiado PMG
Prof. Dr. Adnilson de Almeida Silva - membro do colegiado TSP
Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva - membro do colegiado TSP
Profa. Dra. Maria das Graças Silva Nascimento Silva - membro do Colegiado TSP
Prof. Dr. Eliomar Pereira da Silva Filho (ausente)
Profa. Dra. Adriana Cris na da Silva Nunes - Membro do colegiado/Comitê Pedagógico
Prof. Dr. João Paulo de Assis Gobo - Membro suplente Comitê Pedagógico
Patrícia Lopes Cardoso - Técnica/membro do colegiado
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Documento assinado eletronicamente por PATRICIA LOPES CARDOSO, Técnica em Assuntos
Educacionais, em 06/07/2020, às 16:12, 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 06/07/2020, às
16:33, 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, Coordenador(a),
Subs tuto, em 06/07/2020, às 16:49, 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
06/07/2020, às 17:21, 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
06/07/2020, às 18:24, 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 07/07/2020, às 12:16, 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 DORISVALDER DIAS NUNES, Docente, em 07/07/2020, às
23:32, 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
13/07/2020, às 20:42, 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 0431309 e
o código CRC 91BABD22.

Referência: Processo nº 999553733.000027/2020-19

SEI nº 0431309

Criado por 65867785220, versão 65 por 65867785220 em 02/07/2020 20:44:58.

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_control…

4/4

