10/11/2020

SEI/UNIR - 0272817 - Ata de Reunião

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AMBIENTAIS - GUAJARA-MIRIM

ATA DE REUNIÃO

Ata da VIII Reunião Extraordinária do Departamento Acadêmico de Ciências Sociais e Ambientais (DACSA),
da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Guajará-Mirim, realizada aos vinte e cinco dias do
mês de outubro de 2019, com início às 10h00min na sala do DACSA. Presentes: Professores Gabriel Cestari
Vilardi, que presidiu a reunião (secretário ad hoc), Daniel Oliveira de Souza, Fábio Robson Casara Cavalcante,
Luciana Fabiano Uchôa, Marcélio Rodrigues Uchôa e Renato Pinto de Almeida Neto. Ausentes: Ademar Silva
Scheidt Júnior (afastado para cursar doutorado), Ana Lucy Caproni (em organização de evento), Jorge Luiz
Heráclito de Ma os (afastado para cursar doutorado), José Rodolfo Dantas de Oliveira Granha (ausência não
jus ﬁcada), Mônica Gambero (ausência não jus ﬁcada) e Ronaldo de Almeida (em organização de evento). I.
Deliberação sobre o IV EIGAF. O Prof. Marcélio apresenta a programação das a vidades do EIGAF, planejado
para 05 e 06 de dezembro de 2019. O documento da programação segue em anexo ao SEI. O Prof. Marcélio
pediu a opinião dos conselheiros presentes sobre a programação apresentada, a quan dade de dias do
evento e a possibilidade de apresentação de trabalhos na forma de banner. Houve consenso em permanecer
apenas dois dias de evento, sem a apresentação de banner devido o curto tempo para o planejamento. A
es ma va de par cipação seria de 200 pessoas por período. Houve discussão quanto ao custo do evento,
sendo restrito aos coﬀee break. Essa es ma va de custo será feita futuramente, assim como a formação dos
grupos especíﬁcos de apoio ao evento. Nada mais a tratar, eu, Gabriel Cestari Vilardi, o presidente do
CONDEP-DACSA, agradeço a presença de todos e encerro a reunião às 12h00min 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
05/11/2019, às 12:24, 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 DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA, Docente, em 05/11/2019, às
12:40, 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 0272817 e o código CRC DDF0D34B.
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