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No primeiro dia do mês março de dois mil e vinte e um, às 9:00 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, Sônia Ribeiro de Souza, Sérgio Luís de Souza, Jonas Cardoso, Daniela Paiva
Yabeta, Mara Genecy Centeno Nogueira e Lilian Maria Moser. A reunião teve início com o anúncio por
parte do Coordenador dos seguintes pontos de pauta: 1) Informes sobre as dificuldades que o nosso
Programa enfrentou para conseguir a aprovação do primeiro Edital; 2) Comissão do Exame de Seleção
do Primeiro Edital do PPGHAm; 3) Comissão de recursos do Exame de Seleção do Primeiro Edital do
PPGHAm; 4) Elaboração de fichas de avaliação para a prova escrita do Primeiro Edital do PPGHAm; 5)
Divulgação do Primeiro Edital  do PPGHAm; 6) Prévia dos professores que ministrarão as primeiras
disciplinas do Programa após a finalização dos trabalhos do Primeiro Edital; 7) Contatos internacionais;
8) Outros. Primeiro ponto. Para comentar o primeiro ponto de pauta, tomou a palavra a Professora
Sônia Ribeiro de Souza elogiando o trabalho do Núcleo do Colegiado na elaboração do Primeiro Edital
do PPGHAm.  Destacou que  o  Edital  ficou bem elaborado  por  representar  a  iden dade  de  nosso
Programa, por representar as possibilidades interdisciplinares da pesquisa histórica. Destacou também
a dinâmica da prova de línguas e elogiou a salvaguarda das vagas para os grupos em fragilidade social.
A  seguir,  a  professora  Sônia  abordou  a  obstrução  realizada  pela  PROPESq  em  relação  ao  nosso
primeiro Edital, a par r de uma análise em que foram suges onados uma série de modificações no
citado Edital.  Sugestões,  no entanto,  que se  transformaram em recomendações que deveriam ser
atendidas caso o PPGHAm quisesse ter  acesso ao SIGAA para publicização e para as inscrições ao
Primeiro Edital.  A professora também destacou que diante da recusa do Núcleo do Colegiado em
acatar  todas  as  recomendações,  por  entender  que  o  Edital  estava  bem elaborado  no  tocante  às
recomendações da PF/UNIR e da própria PROPESq, o Programa precisou solicitar ajuda ins tucional do
NCH. Tal ajuda foi prestada pela Diretora do NCH, momento em que foi realizada uma reunião com a
Reitoria para a solução do impasse acima descrito. Após a reunião, o Edital foi publicado no SIGAA. A
Professora destacou que o Edital foi elaborado considerando todas as exigências que são impostas aos
Editais  de  concursos  públicos,  afirmando também que  foi  elaborado  em comparação  com outros
editais de outros programas de Pós-Graduação da UNIR e de outras universidades do país. O professor
Rogério frisou também que o Conselho da Universidade demorou muito para realizar a aprovação
interna do projeto de nosso mestrado. Fato que atrasou os trabalhos para inserção do Programa no
SIGAA. E lembrou que desde setembro de 2020, o Programa estava lutando para ter acesso ao SIGGA.
No entanto, o Programa apenas foi informado pela PROPESq, no início de fevereiro de 2021, sobre sua
inserção no SIGAA e sobre as exigências que deveriam ser tomadas para que o nosso Edital pudesse
ser publicado nesse sistema. Momento em que o Programa resolver  reagir  e não acatar todas as
ingerências da PROPESq sobre o edital. Impasse que foi solucionado a par r da reunião com a Reitoria.
Segundo ponto. Superado o primeiro ponto, o professor Rogério fez encaminhamento no sen do de
que a Comissão do Exame de Seleção do Edital do PPGHAm deve se reunir para tomar ciência das
questões  que  envolverão  o  processo  sele vo.  Ficou  decidido  pelo  Colegiado  do  PPGHAm  que  o
professor  Rogério  irá  coordenar  os  trabalhos  da  Comissão  de  Seleção,  para  o  atendimento  das
demandas  do  processo  sele vo.  Terceiro  ponto.  Passando-se  para  o  terceiro  ponto  de  pauta,  a
professora Mara Nogueira chamou a atenção de que a Comissão de recursos deve considerar a norma
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vigente e deve contar com um suplente, dois professores do Programa e um professor vinculado a
outro programa. Em seguida, a professora Sônia afirmou que deveria ser cancelada a portaria que
cons tuiu a atual Comissão de recursos do Edital, para que em seguida seja solicitada portaria para
outra Comissão considerando-se a norma vigente.  A  Coordenação verificará a  norma va e,  se  for
necessário,  fará  tal  re ficação.  Caso  a  comissão  de  recursos  seja  re ficada,  a  professora  Sônia
manifestou seu  desejo  pessoal  de  que  seu nome também fosse  subs tuído.  Quarto ponto.  Com
relação ao quarto ponto de pauta, rela vo às fichas de avaliação que deverão ser confeccionadas,
como parâmetros para a avaliação da prova escrita do processo sele vo, esse será, de acordo com o
professor Rogério, um dos primeiros trabalhos da Comissão de Seleção. Afirmou também que tais
fichas serão publicadas na página do PPGHAm, como forma de dar publicidade aos parâmetros de
avaliação da Comissão. Quinto ponto. Com relação ao quinto ponto de pauta rela vo à divulgação de
nosso primeiro Edital, o Coordenador relatou ter divulgado, através de entrevista, o processo sele vo
do PPGHAm no programa Conteúdo Amazônia  e  que iria  também divulgá-lo  em programa da TV
Alamanda. Também relatou a divulgação realizada pelo professor Antônio Cláudio Rabello no G1 e em
emissoras de rádio. O professor Rogério afirmou que todas os links rela vos aos programas de TVs,
rádios e jornais serão inseridos na página do PPGHAm em uma aba específica que terá a função de
mostrar  a  inserção  de  nosso  programa  na  sociedade  local.  No  tocante  ainda  ao  ponto  de  pauta
divulgação, a professora Mara Nogueira chamou atenção para a dificuldade que algumas pessoas que
pretendem par cipar do processo sele vo do PPGHAm, estão tendo em acessar as obras exigidas para
a realização da prova escrita. O professor Rogério afirmou que o PPGHAm não poderia disponibilizar as
obras, devido ao problema dos direitos autorais. O professor Sérgio Luís de Souza falou que as obras
são significa vas e não vê problema em algumas serem an gas. O professor Sérgio suges onou que o
Programa  deveria  pensar  uma  forma  de  disponibilizar  as  obras.  A  professora  Sônia  encaminhou
proposta para que a Comissão do exame de seleção coloque como primeiro ponto de pauta, a criação
de uma solução para o acesso às referências constantes do Edital. O professor Rogério afirmou que a
Comissão irá estudar o problema do acesso às referências. Sexto ponto. Com relação ao sexto ponto
de pauta, sobre a realização de uma prévia dos professores que ministrarão as primeiras disciplinas do
Programa,  o  Coordenador  projetou  uma  planilha  das  disciplinas  que  deverão  ser  ministradas  no
Mestrado  em  História  da  Amazônia  nos  semestres  2021/2,  2022/1,  2022/2  e  2023/1  e  que  foi
formulada  pelo  professor  Antonio  Claudio  Rabello,  em  reunião  do  Colegiado  do  PPGHAm,  em
setembro de 2020. A professora Sônia chamou atenção para o fato de que provavelmente a disciplina
“Sociedade e Cultura: experiências do sagrado na região amazônica”, disciplina que seria ministrada
pela professora Marta Valéria no semestre 2022/1, deverá ser encaminhada para outro docente já que
a professora se aposentou e não faz mais parte do corpo docente do PPGHAm. A professora Sônia
também chamou a atenção para o fato de que deve ser disponibilizado para os alunos ingressantes,
um  gráfico  com  um  calendário  das  disciplinas.  A  professora  Sônia  informou  ao  Núcleo  que
provavelmente  mudará  sua  disciplina  do  semestre  de  2022/2  para  o  semestre  2023/1,  devido  a
tratamento médico.  Todos os outros  professores,  de  acordo com a prévia das  disciplinas a  serem
ministradas  que  foi  apresentada  pelo  Coordenador,  confirmaram  suas  disciplinas  nos  semestres
correspondentes.  Sé mo  ponto.  Sobre  o  sé mo  ponto  de  pauta,  contatos  internacionais,  o
Coordenador do PPGHAm afirmou que estava contando com a par cipação do professor Dante da
Fonseca, já que poderia expor os contatos internacionais que possui e que podem contribuir para a
inserção  internacional  do  Programa  de  Mestrado.  O  professor  Sérgio  falou  que  professores  do
Departamento de Ciências Sociais possuem contato com professores da Universidade Amazônica de
Pando, na Bolívia, e que o professor Novoa também possuiria contatos com professores do Peru que
poderiam contribuir com a inserção internacional do Programa. O professor Rogério também chamou
a atenção da importância da par cipação no Programa de alunos e professores de outros países. O
professor Sérgio também chamou a atenção para outras ins tuições que atuam na Amazônia e que
poderiam par cipar de nosso programa, como ins tuições ligadas à ONU. Ainda dentro deste ponto de
pauta,  a  professora  Sônia  chamou  a  atenção  para  a  importância  do  Programa  de  Mestrado  em
contribuir com a ampliação da pesquisa histórica para além da Amazônia brasileira. A professora Mara
chamou  a  atenção  para  a  divulgação  recente  de  cotas  de  bolsas  por  parte  da  PROPESq para  os
programas de Pós-Graduação. A Coordenação irá verificar se o PPGHAm recebeu alguma cota. Nesse
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momento da reunião,  o Coordenador  Alexandre Pacheco que estava escrevendo a ata da reunião
necessitou se re rar para par cipar de uma entrevista de divulgação do primeiro Edital do PPGHAm na
TV Alamanda. Momento em que o Vice-Coordenador Rogério Sávio Link assumiu a coordenação da
reunião. Oitavo ponto. No ponto de pauta outros, após a saída do coordenador, nenhum professor
manifestou  ponto  de  pauta  específico.  Dessa  forma,  eu,  Rogério  Sávio  Link,  vice-coordenador  do
PPGHAm, terminei de lavrar a presente ata.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE PACHECO, Coordenador(a), em
03/03/2021, às 12:09, 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 ROGÉRIO SÁVIO LINK, Vice-Coordenador, em
03/03/2021, às 12:09, 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 JONAS CARDOSO, Docente, em 08/03/2021, às 12:32,
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 SERGIO LUIZ DE SOUZA, Docente, em 08/03/2021, às
12:39, 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 09/03/2021, às
11:23, 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 11/03/2021,
às 10:33, 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 0615422 e o código CRC BBC89AD9.

Referência: Processo nº 23118.002807/2021-06 SEI nº 0615422
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