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Aos vinte seis dias do mês de abril 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, Antônio Cláudio Barbosa Rabello - Chefe do Departamento de História,
Sônia  Ribeiro  de  Souza,  Sérgio  Luíz  de  Souza.  A  reunião  também  contou  com  a  par cipação  da
professora  Mara  Centeno  Nogueira  da  Comissão  de  Avaliação  do  Primeiro  Edital  do  PPGHAM.  A
reunião versou sobre os seguintes pontos de pauta: 1) Deliberação sobre a definição do formato da
prova escrita do Edital do PPGHAM; 2) Readequação do Edital para o novo formato da prova escrita
do PPGHAM. A reunião começou com a apresentação da proposta do professor Rogério Link sobre o
uso do Formulário Google para a realização da prova escrita do Edital  PPGHAM. Em um primeiro
momento de sua apresentação, o professor demonstrou a funcionalidade do formato, sem discu r
questões rela vas ao conteúdo da prova.  Após a apresentação do professor Rogério,  a professora
Mara Nogueira pediu a palavra e ques onou se a realização de uma prova escrita online seria a melhor
opção a ser adotada, considerando ter do informações sobre vários problemas que relatados por
outros programas de pós-graduação com relação ao emprego de provas on-line. Tendo, nesse sen do,
destacado que candidatos tem se u lizado da ajuda de terceiros para realizarem suas provas. Dessa
forma, a professora Mara propôs ao Núcleo rever a decisão da reunião de 29 de Março do presente
ano  (SEI  nº  0636232)  O  professor  Alexandre  destacou  que  já  havia  se  colocado  favorável  à  não
realização  da  prova  escrita  nesse  período  de  pandemia  devido  às  dificuldades  que   isso  poderia
acarretar. O professor Antônio Cláudio relatou que não teria problema em optar pela não realização da
prova, apesar de decisão anterior do Núcleo do Colegiado para que a prova escrita fosse man da em
formato on-line no Edital. Em seguida, a professor Sonia destacou a relevância da prova escrita para a
escolha a seleção dos candidatos, no entanto, afirmou também que não teria problema em optar pela
supressão da prova escrita.  O professor Rogério também concordou com os demais e afirmou ser
melhor  optar  pela  não realização da prova.  A  professora  Mara sugeriu caso a  prova escrita  fosse
suprimida, que as entrevistas deveriam ser mais criteriosas no sen do de se verificar o conhecimento
dos candidatos com relação aos seus projetos. Em seguida, os professores Antônio Cláudio e Rogério
afirmaram que uma vez que a prova escrita fosse suprimida,  os candidatos  aprovados na fase de
avaliação de projetos já  estariam todos aprovados,  restando apenas classificá-los na sequência do
processo sele vo. A professora Sonia ques onou se não seria melhor mudar o critério de pontuação
das entrevistas  de classificatória  para eliminatória.  O professor Antônio Cláudio,  acompanhando a
professora Mara, sugeriu também que a fase das entrevistas deviria ser mais rigorosa e sugeriu que
questões sobre projeto  fossem abordadas.  O professor  Rogério afirmou ser contra a  mudança do
critério de pontuação, pois essa mudança de critério no Edital seria passível de ques onamento dos
candidatos. O professor Alexandre concordou com o professor Rogério. O professor Sergio sugeriu que
a fase de entrevistas do Edital con nuasse a ser uma fase classificatória. A professora Mara ques onou
se  os  professores  indicados  como  orientadores  não  deveriam  par cipara  da  entrevista  oral.  O
professor Sérgio afirmou que a Comissão de avaliação tem competência para analisar sem a presença
dos orientadores. A professora Sonia reiterou o posicionamento de que os orientadores não devem
estar presentes durante a fase de entrevistas, pois a Comissão de Avaliação do Edital tem competência
para analisar o conhecimento dos candidatos em relação aos projetos. A seguir o professor Antônio
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Cláudio também se posicionou com relação a duas questões: primeiro: que não seja mudado o critério
da  avaliação  das  entrevistas  de  pontuação  classificatória  para  eliminatória;  em  segundo:  os
professores orientadores não podem par cipar da fase das entrevistas, pelo fato de muitos estarem na
Comissão  de  Avaliação  ou  Comissão  de  Recursos  do  Edital  do  PPGHAM.  O  professor  Antônio
Cláudio  pediu  a  par cipação da professora  Mara na  fase  das  entrevistas,  devido ao fato  dela  ter
par cipado da fase de avaliação dos projetos do Edital do PPGHAm, destacando que a supressão da
prova escrita fará com que os projetos se tornem um importante parâmetro para a avaliação das
entrevistas. A professora Mara não garan u sua par cipação na fase das entrevistas, devido ao seu
envolvimento nos trabalhos de outro Programa de Mestrado do NCH. Após todas essas discussões, o
Coordenador do PPGHAM encaminhou a sugestão da professora Mara sobre o cancelamento da prova
escrita no âmbito do processo sele vo do Edital do PPGHAM. A proposta foi aprovada por todos os
presentes. Decisão que está em concordância com o que preconiza a Resolução UNIR n. 287 de 22 de
dezembro de 2020 (SEI nº 0562633); com o que preconiza o úl mo Decreto n. 25.981, de 16 de abril
de 2021, do Governo de Rondônia; com o Despacho n. 00031/2021/GAB/PFUNIR/PGF/AGU (SEI nº
0625222).  Nada  mais  havendo 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
27/04/2021, às 14:46, 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 MARA GENECY CENTENO NOGUEIRA, Membro da
Comissão, em 27/04/2021, às 15:37, 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 28/04/2021, às
09:30, 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, Membro da
Comissão, em 28/04/2021, às 09:33, 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 SONIA RIBEIRO DE SOUZA, Docente, em 28/04/2021,
às 09:36, 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 0654839 e o código CRC 06A6A23A.

Referência: Processo nº 23118.004594/2021-49 SEI nº 0654839
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