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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AMBIENTAIS - GUAJARA-MIRIM

ATA DE REUNIÃO

Ata da IV Reunião Ordinária do Departamento Acadêmico de Ciências Sociais e Ambientais (DACSA) da
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Guajará-Mirim, realizada aos vinte e sete dias do mês
de junho de 2019, com início às 14h00min, na sala do DACSA. Estavam presentes na reunião os professores
Gabriel Cestari Vilardi, que presidiu a reunião, Ana Lucy Caproni, Fábio Robson Casara Cavalcante, José
Rodolfo Dantas de Oliveira Granha, Luciana Fabiano dos Santos Uchôa e a subs�tuta Mônica Gambero. Os
professores Ademar Silva Scheidt Júnior e Jorge Luiz Heráclito de Ma�os encontram-se afastados para cursar
doutorado. O Prof. Marcélio Rodrigues Uchôa encontra-se presente, apenas como ouvinte, devido ao seu
afastamento para cursar doutorado. O conselheiro Renato Pinto de Almeida Neto encontra-se em férias. A
professora Josiliene Lopes De�oni encontra-se temporariamente lotada no Campus de Porto Velho, em razão
de seu tratamento de saúde. A referida reunião envolveu os seguintes assuntos de pauta: I. Informes. O Prof.
Gabriel Vilardi apresentou o convite para o Seminário Currículo e Extensão, no dia 28 de junho de 2019, às
8:00h, no auditório do Campus de Guará-Mirim, promovido pela Profa. Dra. Marcele Regina Nogueira
Pereira, Pró-Reitora da PROCEA. O Prof. Marcélio colocou-se à disposição para o trabalho a par�r do segundo
semestre de 2019 e mostrou a intenção de apresentar sua tese de doutorado para a comunidade do DACSA.
Mencionou também a importância de se discu�r sobrea criação de um mestrado vinculado ao DACSA. O
Prof. Fábio sugeriu que fosse iniciada uma pós-graduação Lato Sensu antes do mestrado. O tema será tratado
na primeira reunião ordinária do segundo semestre de 2019. O Prof. Gean informou que está finalizando as
atribuições e agradeceu a experiência no DACSA, se disponibilizando para par�cipações em a�vidades
futuras do departamento. A Profa. Luciana mencionou um ar�go de sua autoria, aceito em revista
internacional Qualis A1 a par�r do conteúdo dos TCC das discentes do curso de Gestão Ambiental Fernanda
Keli e Franciele Bazan. II. Parecer do Prof. Renato Pinto de Almeida Neto sobre a reformulação do PPP do
curso de Gestão Ambiental. Em razão de a Profa. Luciana mencionar que a grade de aulas reformulada
precisa das considerações de outros conselheiros do DACSA, o Prof. Renato adiou a apresentação do seu
parecer. Será marcada uma reunião extraordinária para tratar do tema. III. Apreciação do Relatório Final do
II SIMCHEL.O processo SEI relacionado ao evento “II SIMPÓSIO: Conhecimento, História e Língua” é o
999119631.000008/2019-72. O Prof. Ronaldo fará o parecer do relatório que será apresentado em reunião
extraordinária. IV. O�cio 59/SEMMA: solicitação para membros do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Ambiental. O Prof. Gabriel apresentou o oficio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SEMMA), o qual solicita a indicação de 1 �tular e 1 suplente para compor o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Ambiental (COMDEA) para mandato de 2 anos. O Prof. Renato será o �tular e a Profa.
Luciana será o membro suplente. V. EIGAF 2019. O Prof. Gabriel solicitou encaminhamento do CONDEP sobre
a possível realização do Encontro internacional de Gestão Ambiental na Fronteira Brasil-Bolívia”, edição 2019.
O Prof. Fábio mencionou a 1ª edição do evento em 2013 e a importância da sua con�nuidade desde então. O
representante discente Enivaldo mencionou que seria importante se o evento não coincidisse com a
finalização do semestre para não atrapalhar as demais a�vidades dos alunos. Foi aprovado por unanimidade
a realização do EIGAF no ano de 2019 e seu planeamento será tratado em outras reuniões. VI. Distribuição
de disciplinas para o semestre 2019.2. A distribuição das disciplinas foi aprovada conforme Apêndice I
anexado a esta ata. VII. Outros. O Prof. Gabriel apresentou a solicitação de afastamento do Prof. Ademar
Silva Scheidt Júnior (SEI (0166413), vinculada ao processo SEI 999119631.000030/2019-12, no período de 05
de agosto a 05 de dezembro de 2019. A solicitação de afastamento foi aprovada por unanimidade. O Prof.
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Gabriel mencionou a necessidade de designação Pro Tempore para o cargo de Vice-Chefe do DACSA até 05
de dezembro de 2019. O Prof. Ronaldo foi designado como Vice-Chefe Pro Tempore no período indicado.
Nada mais a tratar, eu, Gabriel Cestari Vilardi, dei por encerrada a reunião às 17h30min, lavrei a presente ata,
que foi dirigida e secretariada por mim, que lida e provada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL CESTARI VILARDI, Chefe de Departamento, em
09/07/2019, às 18:55, 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 ANA LUCY CAPRONI, Docente, em 10/07/2019, às 12:28,
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 RONALDO DE ALMEIDA, Docente, em 10/07/2019, às 13:57,
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 MONICA GAMBERO, Docente, em 10/07/2019, às 18:12,
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 LUCIANA FABIANO DOS SANTOS UCHOA, Docente, em
12/07/2019, às 17:53, 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 JOSE RODOLFO DANTAS DE OLIVEIRA GRANHA, Docente, em
03/10/2019, às 17:38, 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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