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ATA DE REUNIÃO

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 9:00 horas, reuniu-se, de forma virtual, o
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 Rabello - Chefe do Departamento de História, Sônia Ribeiro de Souza,
Sérgio Luís de Souza,  Jonas Cardoso,  Mara Genecy Centeno Nogueira,  Valdir  Aparecido de Souza,
Vagner da Silva, Lilian Maria Moser e Dante Ribeiro da Fonseca. A reunião teve início com o anúncio
por parte do Coordenador dos seguintes pontos de pauta: 1) Informes; 2) Definição das linhas de
pesquisa dos professores; 3) Distribuição das orientações (remanejamento das linhas de pesquisa) 4)
Convocação  dos  candidatos  para  as  vagas  remanescentes;  5)  Definição  da  troca  da  disciplina  "A
invenção  da  Amazônia:  imagens  e  representações"  pela  disciplina  correspondente  no  APCN;  6)
Diversos. A reunião teve início com 1) Informes, onde o Coordenador comunicou que a professora
Daniela Paiva Yabeta de Moraes solicitou seu desligamento através de e-mail enviado à Coordenação.
Em seguida, o professor Rogério Link procedeu à leitura da solicitação de desligamento da professora
Daniela Yabeta. Colocada em discussão o pedido da professora Daniela Yabeta, o professor Antonio
Cláudio Rabello sugeriu que a solicitação de desligamento fosse encaminhada via SEI. A professora
Sônia seguiu a mesma posição. O professor Dante sugeriu que a Coordenação entrasse em contato
com a professora Daniela Yabeta, para que fossem esclarecidas as consequências de sua decisão para
o PPGHAM, de forma que ela possa vir a reverter sua decisão de se desligar do Programa. O Colegiado
acatou  a  sugestão  do  professor  Dante  por  unanimidade,  de  forma  que  o  professor  Rogério  Link
afirmou  que  entraria  em  contato  com  a  professora  Daniela  Yabeta  para  a  realização  dos
esclarecimentos necessários. Ficou também decidido de forma unânime pelo Colegiado que caso a
professora não reverta sua decisão, ela deverá enviar uma carta formal para a Coordenação via SEI. Em
seguida, o Professor Rogério Link informou sobre a finalização do processo sele vo do Edital 01 do
PPGHAM.  O  professor  Dante  informou  sobre  a  publicação  do  livro  Pequena  história  colonial  e
narra vas do povo Moré da Bolívia. O professor Valdir também informou a publicação de ar go e
trabalho  completo  que  irão  contribuir  com  a  produção  total  do  Programa.  A  professora  Sonia
parabenizou o professor Dante pela publicação e chamou a atenção para o fato de que os professores
devem enviar as referências das produções acadêmicas completas, para que o professor Rogério Link
possa publicar na página do PPGHAM. O professor Rogério Link reforçou a solicitação da professora
Sônia.  Passou-se,  em seguida,  ao  segundo ponto de pauta  definição  das  linhas  de  pesquisa  dos
professores. Após discussão e ponderações pelo Colegiado, ficaram definidas as seguintes linhas para
os professores: Alexandre Pacheco, Daniela Paiva Yabeta de Moraes, Lilian Maria Moser, Mara Genecy
Centeno Nogueira,  Marco Antonio  Domingues Teixeira,  Rogério  Sávio  Link,  Sérgio  Luiz  de  Souza e
Verônica Aparecida Silveira Aguiar para a Linha 1; Antonio Cláudio Barbosa Rabello, Dante Ribeiro da
Fonseca, Jonas Cardoso, Luis Fernando Novoa Garzon, Sônia Ribeiro de Souza, Vagner da Silva e Valdir
Aparecido de Souza para  a  Linha 2.  Vencido o  ponto anterior,  a  reunião teve seguimento com o
terceiro  ponto  de  pauta  Convocação  dos  candidatos  para  as  vagas  remanescentes.  O  professor
Vagner da Silva afirmou que seria bom que todas as 24 vagas disponíveis fossem preenchidas, visando-
se,  dessa forma, atender às exigências de produção da CAPES para os programas de mestrado. A
professora Mara Centeno afirmou não ver problemas na avaliação da CAPES com relação à aprovação
de 22 candidatos, já que se configura como um bom número. O professor Vagner da Silva refez sua
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posição  a  par r  da  fala  da  professora  Mara  e  afirmou  ser  a  favor  da  aprovação  apenas  dos  22
aprovados.  A  professora  Lilian  afirmou  ser  favorável  apenas  à  aprovação  dos  22  aprovados.  O
professor Rogério Link afirmou que seria bom o preenchimento de todas as vagas. O professor Valdir
afirmou que a despeito da posição dos professores que são a favor do preenchimento de todas as
vagas  oferecidas,  o  importante  é  a  efe va  formação  dos  vinte  e  dois  candidatos  aprovados.  O
professor Antônio Cláudio firmou posição no sen do de que fossem man das apenas os candidatos
aprovados para as 22 vagas. Destacou que o processo sele vo foi realizado em meio a pandemia e
podemos  considerar  que  vemos  sucesso  e  que  seria  complicado  chamar  os  candidatos  não
aprovados, mas apenas selecionados, pois poderia se correr o risco de ter que seguir toda a lista dos
candidatos  classificados,  uma vez que ocorressem desistências.  Fato  que poderia  gerar  demandas
judiciais. Após a exposição das posições acima: ficou decidido por ampla maioria do Colegiado que os
alunos  classificados  não  serão  convocados.  Passou-se,  em  seguida,  ao  quarto  ponto  de  pauta
Definição das orientações.  As orientações dos alunos aprovados no processo sele vo,  ficou assim
distribuída: para a linha 1, Alexandre Pacheco vai orientar Cleyton Jose Wolff, Lilian Maria Moser vai
orientar Francine Machado e Gleydson Firmino da Silva, Mara Genecy Centeno Nogueira vai orientar
Amanda  Aparecida  Montagil  Silva,  Marco  Antonio  Domingues  Teixeira  vai  orientar  João  Herbety
Peixoto dos Reis e Rita Clara Vieira da Silva, Rogério Sávio Link vai orientar Flávio Urudão de Oliveira e
Gegliane Neves da Silva, Sérgio Luiz de Souza vai orientar Maria Gracineide Rodrigues Costa, Verônica
Aparecida Silveira Aguiar vai orientar Antonia Pires de Santana e Glenda Maria Bastos Félix; para a
linha 2, Antonio Cláudio Barbosa Rabello vai orientar Leonardo Felizardo Ferreira e Luan Felipe Silva
Casarin, Dante Ribeiro da Fonseca vai orientar Jane de Souza e Micilene Alves Maciel, Jonas Cardoso
vai orientar Ádrian Viero da Costa e Roberto Lucas Rodrigues Malaquias, Luis Fernando Novoa Garzon
vai orientar Fábio Silva Carneiro e Ricardo Bezerra de Moraes,  Sônia Ribeiro de Souza vai orientar
Maria Ferreira de Sousa, Vagner da Silva vai orientar Ilza dos Santos Lima, Valdir Aparecido de Souza
vai  orientar  Gabriel  Cruz Carneiro.  Com relação ao quinto ponto de pauta  Definição  da  troca  da
disciplina "A invenção da Amazônia: imagens e representações", ficou decidido pelo Colegiado que
será subs tuída pela disciplina “Desenvolvimento regional e impactos sócio ambientais”. Na sequência
passou-se ao sexto ponto de pauta Diversos. Como primeiro ponto dos diversos, o Coordenador falou
da necessidade de definição da situação dos alunos que não fizeram ou foram reprovados na prova de
língua estrangeira do processo sele vo do Edital n. 1 do PPGHAM. Conforme o Regimento, eles não
poderiam ser matriculados. O professor Rogério sugeriu que os alunos que não realizaram ou que
foram reprovados na prova de língua estrangeira, fossem matriculados no programa, com a condição
de que deverão ser aprovados em outra prova de língua estrangeira em até seis meses. A sugestão foi
aprovada pelo Colegiado. Em seguida, a professora Mara chamou a atenção para o fato de que os
alunos devem se matricular por linhas. Professor Rogério e professor Antônio sugeriram que que os
que os orientadores orientem a matrícula, mas que os alunos teriam liberdade de escolha, pois as
disciplinas deveriam ser escolhidas conforme o projeto de pesquisa de cada mestrando. Ainda em
diversos, a professora Sônia sugeriu que seja realizada uma reunião para esclarecimento das questões
básicas em torno do funcionamento do PPGHAM para os futuros alunos. Sugestão que foi aprovada
pelo Colegiado. Ainda em diversos, o professor Antônio Cláudio sugeriu o nome da professora Patrícia
Sampaio da UFAM para a aula inaugural, com a sugestão do seguinte tulo “Desafios e perspec vas da
pesquisa em história da Amazônia. Aula que será ministrada de forma on-line. A sugestão foi aprovada
pelo  colegiado.  Será  realizado  um  convite  formal  para  a  professora  Patrícia  Sampaio  pela
Coordenação. Ainda em diversos, o professor Dante solicitou que os projetos aprovados no processo
sele vo  fossem  enviados  para  os  orientadores.  A  seguir,  o  professor  Rogério  Link  apresentou  o
calendário acadêmico rela vo ao primeiro semestre do programa. O calendário  foi  aprovado pelo
Colegiado. Em seguida foi solicitado pelo Coordenador, que os professores que irão ministrar aulas no
primeiro semestre do Programa, disponibilizassem seus respec vos horários. O professor Dante se
dispôs a ministrar sua disciplina em qualquer dia da semana no  período da manhã ou nas tardes em
que não es ver ministrando aulas na graduação. A professora Lilian Moser colocou-se à disposição
para ministrar aulas no período da manhã ou período da tarde de todas as terças. O professor Antônio
Claudio  e  o  professor  Vagner  da  Silva  irão  enviar  para  a  Coordenação  os  horários  que  estarão
disponíveis  para ministrarem suas disciplinas.  Nada mais havendo a tratar,  eu, Alexandre Pacheco,
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lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE PACHECO, Coordenador(a), em
19/06/2021, às 11:37, 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 VAGNER DA SILVA, Docente, em 20/06/2021, às 13:34,
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, Docente, em
20/06/2021, às 14:41, 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
21/06/2021, às 18:41, 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, Membro da Comissão, em
21/06/2021, às 19:03, 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 SERGIO LUIZ DE SOUZA, Membro da Comissão, em
22/06/2021, às 23:05, 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 23/06/2021, às 17:43,
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, Membro da Comissão, em
03/07/2021, às 08:54, 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 0696634 e o código CRC C854A966.

Referência: Processo nº 23118.006927/2021-74 SEI nº 0696634
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