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ATA DE REUNIÃO

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 19:30 horas, reuniu-se, de forma virtual,
o Núcleo do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História da Amazônia do Departamento
Acadêmico  de  História  da  Universidade  Federal  de  Rondônia,  Campus  Porto  Velho,  com  a
par cipação dos Conselheiros: Alexandre Pacheco – Coordenador do PPGHAm , Rogério Sávio Link -
Vice  Coordenador  do  PPGHAM,  Antônio  Cláudio  Barbosa  Rabello  –  Chefe  do  Departamento  de
História, Sônia Ribeiro de Souza, Sérgio Luís de Souza e Valdir Aparecido de Souza. A reunião teve
como ponto de pauta deliberar sobre a Análise Nº 4/2021/CPG/DPG/PROPESQ (SEI nº 0582606) da
Coordenação de Pós-Graduação sobre o Edital Edital nº 1 -  PPGHAm/2020 (SEI nº 0560482),  onde
foram relatadas uma série de considerações de natureza suges va sobre o Edital em questão. Após
leitura da análise realizada pela PROPESq, os membros do Núcleo do Colegiado do PPGHAM decidiram
responder ponto por ponto as considerações de natureza suges va sobre o Edital n.1. No tocante à
consideração  sobre  a  necessidade  de  subs tuição  do  preâmbulo  atual  do  Edital  n.  1,  por  um
preâmbulo  sugerido  pela  PROPESq,  o  Núcleo  do  Colegiado  não  vê  mo vo  para  tal  subs tuição,
portanto, a sugestão não será acatada. Quanto ao item 3.1 da análise da PROPESq que suges ona a
menção no Edital  n.  1  de um link do SIGAA para inscrição no processo sele vo,  o Colegiado não
acatará a sugestão, pois será disponibilizado tal link em nossa página do PPGHAm. Com relação ao
item 3.2 da análise da PROPESq, já está dito no item 3.1 do Edital n. 1 que os documentos serão
inseridos em PDF. O Item 3.1, 4 da análise que solicita atenção à Recomendação MPF 02/2017, sobre a
declaração étnico-racial, o Núcleo do Colegiado entende que já está contemplado nos anexos ao Edital
n. 1. Quanto ao item 4.2.2 da análise da PROPESq que suges ona que todas as bancas devem ser
mencionadas no Edital n.1, ficou decidido que o PPGHAm solicitará portaria de nomeação da banca do
processo sele vo e portaria de nomeação da banca recursal junto ao NCH. Ambas as bancas em um
único documento para posterior divulgação na página do PPGHAm. Sobre o item 4.2.3 da análise que
suges ona a organização de fichas de avaliação, de modo que seja possível encaminhar ao candidato
para fins de elaboração de recursos, conforme Recomendação MPF 04/2012, o Núcleo do Colegiado
entende que os critérios de pontuação já estão divulgados no Edital e as fichas de avaliação serão
disponibilizadas no certame. No item 4.3 da análise da PROPESq, indica-se que o link de acesso para a
realização  da  arguição  oral  e  o  horário  sejam  divulgados  juntamente  com  o  resultado  da  etapa
anterior, previsão, no entanto, que já está prevista no Edital n. 1. A divulgação do link da arguição será
realizada juntamente com a divulgação dos resultados da etapa anterior e será enviado pelos meios
digitais apropriados diretamente para o candidato. Ainda sobre o item 4.3 que suges ona “informar
sobre o tempo de duração da arguição, disponibilização da gravação da entrevista para fins de recurso,
ordem de entrada na sala, possíveis casos de atrasos e problemas com conexão”, foi decidido que não
será  acatado,  pois  o  tempo de duração da arguição dependerá do desempenho de cada aluno e
também dependerá das condições da conexão. No entanto,  todos os  candidatos  -  atendendo aos
preceitos que regem os concursos da UNIR - serão informados de que todas as arguições orais serão
gravadas e disponibilizadas para fins de recursos tempes vos. Com relação ao item 4.4 da análise, a
divulgação sobre a realização da prova de arguição será feita com a devida antecedência, caso não
haja  condições  de  que a  prova  seja  realizada de forma presencial.  No Item 4.4.2  da  análise  que
suges ona atentar ao item bibliografias, conforme Recomendação MPF 04/2012 (Itens VI), o Núcleo
do colegiado está ciente disso, já que as indicações bibliográficas no Edital n.1 já atendem a sugestão
do item 4.4.2. No tocante ao item 4.5.1 que suges ona “a organização de fichas de avaliação de modo
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que  seja  possível  encaminhar  ao  candidato  para  fins  de  elaboração  de  recursos,
conforme Recomendação MPF 04/2012 (Itens VII e X)”, essa questão já foi respondida acima. No item
4.5.3 que suges ona considerar “o fato de que a documentação comprobatória do Currículo La es a
ser entregue em um único volume digitalizado no SIGAA, deve ser encaminhada no momento da
inscrição”, não será acatada, pois a opção é não sobrecarregar o sistema online da UNIR, de forma que
somente  os  alunos  classificados  na  fase  eliminatória  anexarão  seus  currículos  La es,  conforme
previsto no cronograma constante do Edital n. 1. Quanto ao item 4.6 da análise que suges ona que a
prova de língua seja eliminatória, também não será acatada, pois a prova de língua estrangeira do
PPGHAm não é de caráter eliminatório, conforme o Edital n. 1. No item 4.6.2 da análise que suges ona
a indicação de uma unidade responsável pela realização da prova de proficiência, como também a
divulgação de como será o seu formato, os critérios de correção, os valores de cada critério, não será
acatada, pois não há departamento designado. Isso ocorre devido ao fato de não se tratar de uma
prova de proficiência, mas uma prova de habilidades em língua estrangeira - espanhol e inglês – nas
áreas de interesse de pesquisa do PPGHAm. A banca examinadora do concurso será a mesma banca a
avaliar a prova de língua estrangeira. O formato da prova em habilidade em língua estrangeira será
divulgado na página do PPGHAm, conforme o andamento do certame. No item 4.6.3 da análise que
suges ona considerar a inserção de comprovação de proficiência no SIGAA, para os candidatos que
possuírem tal documento, será informado pelo PPGHAm que diplomas ou cer ficações de proficiência
sejam  anexados  no  SIGAA.  O  item  4.6.5  da  análise  que  sugere  aumentar  o  prazo  final  para  a
apresentação  de  proficiência  em língua,  não  será  acatado.  No  tocante  ao  item 5  da  análise  que
suges ona mencionar a “ordem final de classificação entre os candidatos da ampla concorrência e os
candidatos de ação afirma va, como também realizar a explicação se uma vaga de ação afirma va
poderá ir para outra linha de pesquisa, caso não seja preenchida linha de pesquisa original”, tal item já
se encontra contemplado no item 2.2 do Edital. Com relação ao item 5.2 da análise que suges ona
que  a  “publicação  dos  resultados  de  certame  seja  realizada  por  meio  do  número  de  matrícula
acompanhado do nome completo do candidato. Esclarecendo que o nome dos candidatos só serão
omi dos durante as avaliações da Comissão, evitando favorecimentos [...]”, essa recomendação já está
contemplada no Edital n. 1, e no processo sele vo os nomes só serão apresentados na divulgação final
dos resultados. Sobre o item rela vo ao Calendário do Edital, constante da análise, que suges ona
“incluir alguns acontecimentos como: data da publicação do edital,  recurso ao edital e adequar os
outros acontecimentos às respec vas datas”, temos a declarar que considerando que o Edital n.1 foi
publicado em 30/12/2020, e até a presente data não houve qualquer recurso ao Edital, consideramos,
neste momento, desnecessário indicar datas que contestem o Edital n.1. Não sendo necessário uma
errata do mesmo para tal contestação. No Item Matrícula da análise que suges ona a u lização do
SIGAA para a matrícula dos candidatos aprovados, tal sugestão será acatada. Quanto a outra sugestão
constante no item Matrícula da análise e que recomenda “inserir quadro com "distribuição das vagas",
mostrando  a  quan dade  de  vagas  de  ampla  concorrência  e  cotas,  bem  como  em cada  linha  de
pesquisa ou orientado”, tais sugestões já estão contempladas no item 2.2 do Edital n.1. Em mais uma
outra sugestão constante do item matrícula da análise e que suges ona a inclusão no item corpo
docente do Edital n.1 de link para o currículo la es dos docentes, não será acatado, pois os Currículos
La es são documentos públicos que todos e qualquer candidatos tem acesso, não sendo necessário
suas  inclusões  no  Edital  n.1.  Além disso,  a  página  web do programa já  contempla  link  do  corpo
docente para o Currículo La es. Entendemos que todas as sugestões solicitações foram devidamente
respondidas, algumas delas já estavam presentes no Edital, outras não se aplicam em nosso processo
sele vo. Dito isso, solicitamos a cer ficação de nosso Edital pela PROPESq. Todavia, se a mesma não
ocorrer, o Edital não será modificado por estar em conformidade com a lei e em conformidade com o
PARECER  n.  00090/2020/GAB/PFUNIR/PGF/AGU  (SEI  nº  0555875)  da  Procuradora  Federal  Maiza
Barbosa Maltez. Informamos ainda que a referida minuta do Edital n. 1 foi encaminhada à PROPESq no
processo  SEI  -  23118.000915/2020-55,  para  avaliação,  recomendações  e  sugestões  no  dia  20  de
outubro de 2020. E as recomendações e sugestões que consideramos devidamente atendidas pelo
Edital,  só foram enviadas no dia 04 02 2021 pela PROPESq. Considerando que tudo aquilo que foi
sugerido está contemplando, con nuamos a contar com a pres mosa colaboração da PROPESq, bem
como de seu apoio  e  divulgação  do Programa de  Pós-Graduação  de História  da  Amazônia.  Nada
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havendo mais a tratar, eu, Alexandre Pacheco, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO SÁVIO LINK, Vice-Coordenador, em
10/02/2021, às 13:33, 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 ANTONIO CLAUDIO BARBOSA RABELO, Docente, em
10/02/2021, às 13:52, 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 SONIA RIBEIRO DE SOUZA, Docente, em 10/02/2021,
às 13:56, 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 SERGIO LUIZ DE SOUZA, Docente, em 10/02/2021, às
14:03, 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 ALEXANDRE PACHECO, Coordenador(a), em
10/02/2021, às 15:33, 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 LILIAN MARIA MOSER, Docente, em 01/04/2021, às
23:36, 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 0596114 e o código CRC F7927FE4.

Referência: Processo nº 23118.001788/2021-92 SEI nº 0596114
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