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ATA 07/2018 
 

Ata da sessão extraordinária do Conselho do 
Programa de Pós Graduação em Ensino de 
Ciências da Natureza, realizada no dia 20 de 
novembro de 2018, às 17:00 horas, na sala do 
GEPPEA conforme convocação no dia 15 de 
novembro de 2018. 
 
 
 

As dezessete horas deu-se início à reunião com o registro dos presentes professores 1 

Kachia Hedeny Téchio, Adriane Pesovento, Sergio Candido Gouveia, Luciana Soares da 2 

Cruz, Izaias Médice Fernandes, Maria Rosangela Soares, o representante discente 3 

Vinícius Lima Pereira e os discentes Alaíse Freitas, Wermiton Solidera, Andreia Valenga, 4 

Jeieli Oliveira, Sonia Schneider, Gabriel Santos; a Drª Bianca Santos Chisté justificou 5 

ausência por estar em afastamento (20.08.2018 a 20.08.2019) Portaria 431/2018/GR/UNIR 6 

de 26.07.2018; o Dr Paulo Vilela Cruz justificou ausência por estar em afastamento 7 

(01.12.2017 a 01.12.2018) Portaria 997/GR/UNIR de 07 de novembro de 2017. A Profª 8 

Kachia Téchio apresentou a pauta como segue: I) Informes; II) Pedidos de recursos do 9 

Edital 001/2018/PGECN/UNIR, III) Regimento do PGECN; IV Apresentação modelo de 10 

documento para banca de qualificação; V Aula inaugural; VI Plataforma SIGAA; VII 11 

CV LATTES dos docentes, VIII Plataforma Sucupira; IX Relatório do segundo 12 

semestre/discentes; X Avaliação do processo seletivo 2018. I) Informes, não houve 13 

informes; II) Pedidos de recursos do Edital 001/2018/PGECN/UNIR, foi recepcionada a 14 

Ata 05/2018 Comissão de recursos Edital 01/2018/PGECN/2018, o colegiado homologou 15 

a decisão constante na ata; III) Regimento do PGECN, o Prof. Izaías fez uma 16 

apresentação dos principais pontos inseridos no novo regimento, devido as resoluções da 17 

instituição, a professora Adriane fez apontamentos sobre a necessidade de discutir com 18 

mais profundidade alguns pontos, o professor Sergio concordou, a professora Rosangela 19 

apontou sobre a necessidade de criar um perfil para o curso que irá definir o perfil do 20 

egresso, diante de tantos pontos que percebeu-se necessidade de maior discussão, o 21 

colegiado optou por manter a proposta de regimento em aberto para reformulações, e 22 

deverá entrar em pauta na próxima reunião ordinária; IV Apresentação modelo de 23 

documento para banca de qualificação, o professor Izaías, presidente da comissão para 24 

elaboração do modelo, sugeriu a adoção do livro produzido por autores da UNIR 25 

especificamente para os programas de pós graduação, após discussão, o colegiado 26 

concordou e o livro será disponibilizado na página do PGECN, assim que obtivermos 27 

autorização dos autores; V Aula inaugural, a professora Kachia sugeriu o professor Sérgio 28 

para ministrar a aula inaugural, o professor aceitou o convite e o colegiado aprovou; VI 29 

Plataforma SIGAA, aa professora Kachia informou a todos os docentes a necessidade de 30 
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preencher o plano de ensino e todos os dados das disciplinas ministradas na plataforma 31 

SIGAA, para o bom andamento do processo de avaliação; VII CV LATTES dos docentes, 32 

a professora Kachia informou a necessidade de estabelecer uma data para a atualização 33 

dos CV’s com a produção de 2018 para atualização da plataforma Sucupira, após 34 

discussão o colegiado aprovou a data de 30 de novembro de 2018;VIII Plataforma 35 

Sucupira, a professora Kachia informou sobre a necessidade de dados para preencher o 36 

coleta 2018 da plataforma Sucupira dentro dos prazos estabelecidos, todos docentes 37 

demonstraram apoio ao cumprimento das normas; IX Relatório do segundo 38 

semestre/discentes; o colegiado discutiu a importância de fazer uma comparação entre 39 

a produção do primeiro e segundo semestres de 2018, será emitida ordem de serviço para 40 

a professora Maria Rosangela que construirá uma tabela para análise, dessa forma o prazo 41 

final estabelecido para o envio do relatório ao programa será dia 30 de novembro de 2018; 42 

X Avaliação do processo seletivo 2018, esse ponto foi retirado da pauta e deverá ser 43 

inserido na pauta da primeira reunião ordinária de 2019. As dezoito horas e trinta minutos, 44 

não tendo mais a tratar encerrou-se a reunião. Eu, Kachia Hedeny Téchio, lavrei a presente 45 

ata a qual todos assinam. 46 

 47 


