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ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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, Jonas Cardoso,  Mara Genecy Centeno Nogueira,  Vagner da Silva,  Lilian
Maria Moser, Veronica Aparecida Silveira Aguiar, Marco Antônio Domingues Teixeira, Valdir Aparecido
de Souza, Luiz Fernando Novoa Garzon e os representantes discentes Gleydson Firmino da Silva e
Glenda Maria Bastos Felix. A reunião teve início com a apresentação pelo Coordenador dos seguintes
pontos de pauta: 1) Informes; 2) Demandas docentes; 3) Demandas discentes; 4) Processo sele vo do
PPGHAM 2021/2022; 5) Disponibilização de planos de ensino dos professores para publicidade na
página do PPGHAM; 6) A vidades acadêmicas propostas pelo Professor Marco Teixeira ao PPGHAM; 7)
Outros.  Passou  então  o  Coordenador  a  apresentação  do  primeiro  ponto  de  pauta:  1)  Informes.
Neste momento, o Coordenador relatou sua par cipação na Reunião dos Coordenadores realizada

pela PROPESq no dia 23/09/2021, para a discussão de uma resolução para a Pós-Graduação voltada à
unificação do calendário e formas de retorno às aulas presenciais. De acordo com a reunião, ficou
decidido por ora que não seria estabelecido um calendário unificado para os programas, respeitando-
se assim a especificidade de cada programa, como também ficou decidido que cada programa definiria
o retorno presencial das a vidades de forma segura, de acordo com suas par cularidades. Também foi
realizada a escolha de uma Comissão formada por três Coordenadores para cons tuírem uma minuta
de Resolução da Pós-Graduação a par r das decisões acima. Em seguida, o professor Rogério Link
jus ficou  a  ausência  da  professora  Mara  Nogueira  por  questões  par culares  e  a  ausência  dos
professores Sônia Ribeiro de Souza e Antônio Cláudio Barbosa Rabelo por mo vo de férias. Após isso,
os discentes Gleydson Firmino e Glenda Maria Bastos se apresentaram como representantes do corpo
discente eleitos em reunião própria como tular  e suplente respec vamente.  O professor Rogério
informou sobre algumas modificações que foram realizadas na página do PPGHAM. Por mo vos de
segurança, a DTI fez a alteração do endereço da página que agora passa a ser h ps://ppgham.unir.br.
Informou  também  sobre  readequação  da  página  dentro  das  exigências  de  transparência  de
informações exigidas pelos órgãos de controle. Inclusive, com relação ao calendário de a vidades e
eventos, com a criação de respostas para dúvidas frequentes, com espaço para avaliação e sugestões
dos internautas, com aba específica para hospedar as atas das reuniões e com a criação de aba para
registro do corpo discente com seus respec vos orientadores e aba com as publicações discentes.  Em
seguida foi  solicitado pelo Vice-Coordenador a  necessidade de se inserir  os  planos de ensino nas
respec vas disciplinas que estão informadas na página. O professor Rogério informou também sobre o
edital do processo de escolha do novo Chefe  e Vice-chefe do Departamento de História, eleição na
qual o corpo discente do Programa par cipa. Em seguida o professor Marco informou sobre alguns
eventos que irão ocorrer no transcorrer dos  meses de setembro,  outubro e novembro e que são
ligados  ao  Grupo  de  Pesquisa  GEPIAA.  O  Coordenador  então  passou  para  o  segundo  ponto  de
pauta:  2) Demandas docentes.  Não foram apresentadas demandas por parte  dos  professores.  Na
sequência  foi  apresentado  o  ponto  de  pauta  3)  Demandas  discentes.  Também  não  foram
apresentadas  demandas  pelos  discentes  representantes.  Finalizado  tais  pontos,  o  Coordenador
 solicitou  inversão  de  pauta,  de  forma  que  aceita  a  inversão,  passou  a  apresentar  o  ponto:  5)
Disponibilização de planos de ensino dos professores para publicidade na página do PPGHAM. Nesse
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momento o professor Rogério realizou a explicação das formas de acesso ao plano de ensino das
disciplinas registradas na página. Se através de PDF ou se através da liberação de acesso à página do
SIGAA em que constam os planos de ensino dos professores. Em seguida, o Coordenador colocou em
votação as duas opções, momento em que foi decidido pelo Colegiado, por unanimidade, que o acesso
aos planos  deveria  ser  feito  pela  liberação do acesso  pelo  SIGAA,  facultada a  opção via  PDF.  Na
sequência  o  Coordenador  passou  a  tratar  o  quarto  ponto  4)  Processo  sele vo  do  PPGHAM
2021/2022. Após consulta junto ao Colegiado sobre os professores que poderiam se dispor a compor a
Comissão de Seleção do novo Edital 2021/2022, ficou decidido que os professores que irão compor a
Comissão de elaboração dos trabalhos rela vos ao citado processo sele vo serão: Professora Lilian
Moser, Veronica Aparecida Aguiar, Marco Teixeira, Valdir Aparecido de Souza e Rogério Link (suplente).
A  presidência  da  Comissão  ficará  com  a  Professora  Lilian  Moser.  Já  a  Comissão  de  Recursos  do
processo  sele vo  do  PPGHAM  2021/2022  será  formada  pelos  professores  Alexandre  Pacheco
(Presidente), Jonas Cardoso e Luis Fernando Novoa Garzon. Ficou estabelecido que a Coordenação
solicitará as ordens de serviço para as duas Comissões junto ao NCH. Na con nuidade foi apresentado
pelo Coordenador o ponto 6) A vidades acadêmicas propostas pelo Professor Marco Teixeira ao
PPGHAM. Nesse momento, o Professor Marco Teixeira solicitou o uso da logomarca do PPGHAM para
a a vidades acadêmicas que doravante irá realizar. Foi aprovado o uso da logomarca do PPGHAM pelo
Professor Marco Teixeira nas a vidades acadêmicas. O Conselho decidiu também que, para o uso da
iden dade visual do Programa, não seria necessário esperar por uma reunião do conselho. O professor
solicitante pode realizar consulta junto ao Conselho via WhatsApp. Havendo aprovação, a mesma será
ra ficada na próxima reunião. Encerrada essa questão, foi aberto o úl mo ponto de pauta. 7) Outros.
O professor Rogério apresentou a situação dos alunos que não foram aprovados na prova de língua ou
não  apresentaram  proficiência  realizada  em  outra  ins tuição  no  processo  sele vo  do  PPGHAM
2020/2021. A par r disso, ficaram decididas por unanimidade pelo Colegiado a adoção das seguintes
medidas: os professores do PPGHAM não mais irão elaborar e aplicar as provas de línguas; os alunos
do PPGHAM terão até a qualificação para apresentarem um cer ficado do curso de línguas. O aluno
que não apresentar proficiência em língua não poderá realizar a qualificação; o aluno do PPGHAM terá
liberdade para buscar as ins tuições competentes para a realização da proficiência em língua. Tais
medidas serão editadas em uma resolução que será apreciada pelo Colegiado em reunião posterior.
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu,
Alexandre  Pacheco,  lavrei  a  presente  Ata,  que,  lida  e  aprovada,  vai  por  todos  assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE PACHECO, Coordenador(a), em
27/09/2021, às 12:12, 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
27/09/2021, às 12:15, 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 27/09/2021, às 12:30,
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 VERONICA APARECIDA SILVEIRA AGUIAR, Docente, em
27/09/2021, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por VAGNER DA SILVA, Docente, em 27/09/2021, às 16:19,
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 GLENDA MARIA BASTOS FELIX, Técnica de
Laboratório, em 28/09/2021, às 14:10, 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 Gleydson Firmino da Silva, Usuário Externo, em
28/09/2021, às 14:39, 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 MARA GENECY CENTENO NOGUEIRA, Docente, em
28/09/2021, às 17:24, 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 LUIS FERNANDO NOVOA GARZON, Docente, em
28/09/2021, às 19:24, 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 0767054 e o código CRC D9FCE498.

Referência: Processo nº 23118.010313/2021-97 SEI nº 0767054
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