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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 001/PPGAA/2019 - COLEGIADO

Aos vinte do mês de março de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, no Departamento de Agronomia,
localizado no Campus de Rolim de Moura da Universidade Federal de Rondônia, sob a presidência do
Prof. Jairo Rafael Machado Dias, verificado o quorum, realizou-se a primeira reunião ordinária do
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Agroecossistemas Amazônicos (PPG-AA) do ano em curso,
contando com a presença dos docentes permanentes Fábio Régis de Souza, Izaias Médice Fernandes e
Vando Miossi Rondelli. O professor Jairo iniciou a reunião dando boas vindas a todos. A pauta da reunião
foi cons�tuída pelos seguintes assuntos: 1 – Alteração do Ar�go 3 do regimento interno do PPG-AA: o
professor Jairo, após consultar a Portaria CAPES nº 81 de 03 de Junho de 2016 que “Define as categorias
de docentes que compõem os Programas de Pós-Graduação (PPG's) stricto sensu” e ler aos presentes os
ar�gos 7º e 9º, decidiu-se que os Docentes Visitantes e Colaboradores poderão atuar na orientação de
discentes no PPG-AA, desde que vinculados a co-orientação de pelo menos um Docente Permanente do
PPG-AA e, ainda todos os produtos gerados da orientação da dissertação serão de domínio do discente e
dos docentes vinculados na orientação e co-orientação. Por unanimidade, aprovou-se a referida alteração
regimental. 2 – Alteração do Ar�go 22 do regimento interno do PPG-AA: o professor Jairo informou aos
presentes que a ordem das etapas avalia�vas do processo sele�vo discente (Art. 22 – Tabela 1) torna o
processo de seleção do mestrado complexo. E, sugeriu uma nova ordem para as etapas avalia�vas: 1ª
Etapa – Prova escrita (eliminatória e classificatória, peso 4); 2ª Etapa – Avaliação do projeto de pesquisa
(eliminatória e classificatória, peso 3); e 3ª Etapa – Avaliação de desempenho acadêmico (histórico
escolar e currículo) (classificatória, peso 3). Por unanimidade, aprovou-se a referida alteração regimental.
3 – Comissão de seleção discente (2019/2): o professor Jairo informou aos presentes da necessidade de
estabelecer uma comissão de seleção discente para realização do “Processo sele�vo para ingresso no
curso de mestrado acadêmico em Agroecossistemas Amazônicos TURMA – 2019”. Assim, decidiu-se por
unanimidade que os professores Jairo e Vando seriam os responsáveis pela confecção do Edital e todos os
trâmites relacionados a inscrição de seleção e que as correções da prova escrita (1ª Etapa), da avaliação
do projeto de pesquisa (2ª Etapa) e da avaliação de desempenho acadêmico (3ª Etapa) será realizado por
comissão de seleção dis�nta, sendo formada uma nova comissão para cada linha de pesquisa, em que
seus membros não poderiam ser docentes da referida linha de pesquisa. 4 – Edital 001/2019 –
PPGAA/UNIR - PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM
AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS TURMA – 2019: 4.1 Vagas: Decidiu-se, por unanimidade que serão
ofertadas 17 vagas no Edital, sendo uma para cada docente permanente e colaborador. Apenas os
docentes permanentes Nara Luisa Reis de Andrade e Gilmara Yoshihara Franco não ofertaram vagas para
orientação pelo fato de que estarão gozando de licença maternidade no segundo semestre de 2019. 4.2
Cotas: Conforme a Resolução nº 561/CONSEA/UNIR de 19/12/2018 decidiu-se por unanimidade que 20%
das vagas será reservada para pessoas portadoras de deficiência, preta, pardas ou indígenas. 4.3 Nota
mínima para aprovação no processo sele�vo: Decidiu-se por unanimidade que a nota mínima para
aprovação nas duas primeiras etapas do processo sele�vo será de 60 pontos. 4.4 Estrutura da prova
escrita (1º Etapa): Decidiu-se por unanimidade que a prova escrita (1ª Etapa) será composta por três
questões discursivas e 19 questões obje�vas (es�lo ENADE). As questões discursivas serão referente aos
assuntos tratados nas disciplinas obrigatórias do PPG-AA; i) Agroecossistemas integrados na Amazônia; ii)
Ap�dão, readequação e recuperação de terras na Amazônia; iii) Métodos de análise esta�s�ca. Já as
questões obje�vas serão referente aos assuntos tratados em cada disciplina opta�va ofertada pelo PPG-
AA. Nada mais havendo a declarar, às dezessete horas e trinta minutos, o Coordenador do Programa de
Pós-graduação em Agroecossistemas Amazônicos, deu por encerrada a reunião, a qual eu, Jairo Rafael
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Machado Dias, secretariei, com ata redigida e lida por mim, conferida, aprovada e homologada pelo
colegiado presente na sessão, e que subscrevem a esta folha e as demais.
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