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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 IX Reunião Extraordinária do Departamento Acadêmico de Ciências Sociais e Ambientais (DACSA), da
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Guajará-Mirim, realizada aos dezesseis dias do mês de
dezembro de 2019, com início às 14h00min na sala do DACSA. Presentes: Professores Gabriel Cestari Vilardi,
que presidiu a reunião e redigiu a ata, Ademar Silva Scheidt Júnior, Daniel Oliveira de Souza, Fábio Robson
Casara Cavalcante, José Rodolfo Dantas de Oliveira Granha, Marcélio Rodrigues Uchôa, Mônica Gambero e
Renato Pinto de Almeida Neto. Ausentes: Ana Lucy Caproni (em tratamento de saúde), Jorge Luiz Heráclito
de Ma�os (afastado para cursar doutorado), Luciana Fabiano Uchôa (viagem a serviço), Ronaldo de Almeida
(viagem a serviço) e a representante discente Jéssica Archanjelo de Jesus (sem jus�fica�va). Antes de iniciar a
trata�va da pauta, o Prof. Gabriel propõe a inclusão de dois itens e exclusão de um, ficando assim a ordem
do dia: Item I. Agradecimentos – Prof. Ademar Silva Scheidt Júnior; II. Entrega do Plano Individual do Docente
(PID), extraído do SIGAA; III. Chefia do DACSA durante janeiro de 2020; IV. Resultado da eleição para Vice-
Chefe do DACSA; V. IV EIGAF. A exclusão do item da convocação in�tulado “Documentação de doutorado de
Carlos Barroso de Oliveira Júnior - Parecer do Prof. Ronaldo de Almeida” se jus�fica porque o relatório
semestral somente é entregue pelo servidor afastado no final do semestre, ficando o parecer para o início de
2020.1. As propostas de alteração de pauta foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros presentes.
Dando início a pauta: I. Agradecimentos – Prof. Ademar Silva Scheidt Júnior. O Prof. Ademar agradece o
conselho do departamento pela aprovação de sua prorrogação de afastamento do doutorado. Diz que este
úl�mo período afastado foi proveitoso para progredir em sua tese. Alega que aprendeu muito nesse período,
pois a UEM, grande universidade, com 27.000 alunos, representou o DACSA nas aulas do programa,
discorrendo sobre educação ambiental nos cursos de graduação. Menciona que um minicurso sob sua
responsabilidade será incluso na programação de um evento da UEM. O Prof. Renato agradece ao Prof.
Ademar pela representação do DACSA na UEM. O Prof. Marcélio menciona que os agradecimentos em sua
tese consta os nomes de todos os colegas do DACSA. Menciona que o DACSA tem a faceta ambiental, mas
também social. O Prof. Daniel diz que é extremamente importante ressaltar o conteúdo social dentro do
curso. II. Entrega do Plano Individual do Docente (PID), extraído do SIGAA. O Prof. Gabriel propõe a entrega
do PID 2019.2 na primeira reunião ordinária de 2020. Jus�fica-se pelo tempo de aprendizado ao novo
sistema. Conforme acordado na VII Reunião Ordinária do CONDEP-DACSA (SEI 0259257), realizada em dois
de outubro de 2019, entregaram o PID: Prof. Gabriel; entregaram o PID no modelo an�go: Prof. Fábio e Prof.
Ademar (PID para 2020.1); PID 2019.2 pendentes de entrega no formato SIGAA: Ana Lucy Caproni, Fábio
Robson Casara Cavalcante, José Rodolfo Dantas de Oliveira Granha, Luciana Fabiano Uchôa, Marcélio
Rodrigues Uchôa, Mônica Gambero, Renato Pinto de Almeida Neto e Ronaldo de Almeida; outros: o Prof.
Daniel entregou o PID no formato an�go pela impossibilidade de elaboração do PID em seu SIGAA, devido ao
regime EBTT. III. Chefia do DACSA durante janeiro de 2020. O Prof. Gabriel diz que em janeiro, tanto ele
quanto o Vice-Chefe eleito estarão em férias. Sendo assim, indica o Prof. José Rodolfo de Oliveira Granha
para atuar como Chefe Pro Tempore do DACSA, de 02.01.2020 até 17.01.2020; indica também o Prof.
Ronaldo de Almeida para a mesma função, de 20.01.2020 a 31.01.2020. As propostas, para ambos os
professores, foram aprovadas por unanimidade. IV. Resultado da eleição para Vice-Chefe do DACSA. O Prof.
Gabriel relata o processo de eleição para Vice-Chefe do DACSA, relacionado ao Processo SEI
999119631.000065/2019-51. O Prof. Ademar Silva Scheidt Júnior, único candidato, obteve 46 votos entre
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docentes e discentes. A Profa. Mônica jus�fica sua ausência na votação, pois estava a serviço na Reunião da
RESEX do Rio Ouro Preto. O Prof. Ademar agradece os votos de confiança. V. IV EIGAF. O Prof. Marcélio fez
uma consulta com os discentes sobre como o próximo evento poderia ter mais êxito. A consulta foi realizada
com os discentes das turmas 2018.1, 2017.1 e 2016.1. Os pontos nega�vos mencionados foram: baixa
par�cipação dos alunos, atraso na programação, ausência das autoridades no evento, mudar a data do
evento, falta de par�cipação dos professores, pequena par�cipação dos alunos dos outros cursos de
graduação, desorganização nas datas dos eventos dentro da UNIR; os pontos posi�vos foram: as palestras
foram boas, os temas foram importantes (atuais), o local foi bem escolhido, os palestrantes não faltaram,
exceto o consul da Bolívia de Guajará Mirim, a comida não faltou, estava gostosa. Menciona que é necessário
repensar o próximo evento, dizendo que o evento era do departamento e não somente da coordenação. Diz
sobre a parte financeira, em que ressalta auxílios do Joel do Cartório e Câmara dos Vereadores. A Profa.
Mônica diz que previa a ausência dos discentes, pois deveria haver uma cobrança simbólica; diz que não
acha interessante que tenha sido na Câmara dos Vereadores, pois a UNIR �nha estrutura para receber o
evento; que o fato de ter sido na Câmara pudesse ter gerado receito nos par�cipantes por estar ligado à
polí�ca par�dária; o vento da Administração à noite no mesmo período já estava no calendário e a reunião
com a PRAD e PROPLAN no dia 06 de dezembro foi uma determinação das pró-reitorias e não do Campus. O
Prof. Rodolfo menciona que os alunos não prestavam atenção nas palestras no EIGAF de 2017. Diz que a
organização do EIGAF em 2015 pareceu melhor. Diz que a Pró-Reitoria poderia ter se atentado aos eventos
do Campus de Guajará-Mirim quando cunhar o cronograma. Diz que achou bom o local de realização do IV
EIGAF. A Profa. Mônica pede ao Prof. Marcélio que faça a entrevista sobre o IV EIGAF com os discentes da
Turma 2019.1. O Prof. Renato parabeniza o Prof. Marcélio pela realização do IV EIGAF. Diz que esta foi a
melhor edição do EIGAF. Diz que o local escolhido foi bom, elogiando a acús�ca. Menciona que o principal
problema é que os alunos precisam ser convencidos a ir. Que a par�cipação dos prefeitos no IV EIGAF foi
muito importante. Diz para manter o tom polí�co dos EIGAF. O Prof. Daniel menciona a falha da coordenação
pelo tempo para a organização do evento; diz que faltaram reuniões da comissão organizadora,
principalmente devido ao tempo curto de organização do IV EIGAF; alega que faltou tempo para a
preparação da comunidade externa; diz as falhas de apoiadores na captação de recursos; cri�cou o
cerimonial, escolhido de úl�ma ora, que lidou com quebras de protocolos; pontos posi�vos, sendo a
agilidade em organizar o evento em pouco tempo; a boa divisão das funções com os alunos; menciona que a
par�cipação dos professores foi boa, na medida do possível, considerando o evento conflitante na mesma
data. A Profa. Mônica esclarece que apresentou seu relato de forma obje�va, que sendo o evento na
Câmara, com a par�cipação de polí�cos, não é atra�va à população, talvez pela falta de maturidade; que os
alunos par�ciparam muito bem da organização. O Prof. Rodolfo diz que no primeiro dia estava o
academicismo e no dia seguinte estava a polí�ca como forma de contribuição para a sociedade e o ambiente.
O Prof. Ademar diz que os alunos só par�cipariam com obrigatoriedade com nota; que a Câmara de
Vereadores é usada frequentemente em eventos, já que é um dos poucos locais disponíveis na cidade. Nada
mais a tratar, eu, Gabriel Cestari Vilardi, o presidente do CONDEP-DACSA, agradeço a presença de todos,
encerro a reunião às 16h20min e encaminho ao SEI a presente ata, que lida e provada, vai por todos assinada
eletronicamente.

 

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL CESTARI VILARDI, Chefe de Departamento, em
19/12/2019, às 14:06, 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 DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA, Docente, em 19/12/2019, às
14:13, 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 ADEMAR SILVA SCHEIDT JUNIOR, Docente, em 19/12/2019,
às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
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de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MONICA GAMBERO, Docente, em 19/12/2019, às 19:52,
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
19/12/2019, às 19:53, 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 0317652 e o código CRC 75B16373.
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