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ATA 08/2018 

 

 

Ata da sessão ordinária do Conselho do 

Programa de Pós Graduação em Ensino de 

Ciências da Natureza, realizada no dia 06 de 

dezembro de 2018, às 17:00 horas, na sala do 

GEPPEA conforme convocação no dia 29 de 

novembro de 2018. 

 

 

 

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

Kachia Hedeny Téchio, Adriane Pesovento, Izaías Médice Fernandes, Maria Rosangela 2 

Soares, Paulo Vilela da Cruz e o representante discente Vinícius Lima Pereira. A Drª 3 

Bianca Santos Chisté justificou ausência por estar em afastamento (20.08.2018 a 4 

20.08.2019) Portaria 431/2018/GR/UNIR de 26.07.2018. O Dr. Fabiano Pereira do Amaral 5 

e a Drª Luciana Soares da Cruz justificaram ausência por estarem em afastamento com 6 

licença médica. A Profª Kachia apresentou a pauta como segue: I) Informes; II) Análise 7 

de proposta de novos docentes colaboradores; III) Apresentação modelo de 8 

documento para banca de qualificação; IV) Relatório do segundo semestre/discentes;  9 

I) Informes,  a Profa. Kachia comunicou ao Conselho recebimento de comunicação 10 

eletrônica do prof. Fabiano Pereira do Amaral, autorizando a co-orientaçao da Drª. Pamela 11 

Vicentini Faeti para o projeto de pesquisa do discente Vinicius Lima Pereira; comunicou 12 

também recebimento de comunicação eletrônica do Dr. Fernaldo Bilhalva autorizando a 13 

co-orientação da Drª. Flavia Pansini para o projeto de pesquisa da discente Jeieli L.S. 14 

Oliveira. II) Análise de proposta de novos docentes colaboradores;  a profª kachia 15 

apresentou proposta de colaboraçao e criaçao de uma disciplina intitulada  “Ensino do meio 16 

abiótico em ciências da natureza: da geologia a ciência do solo na educação básica “ e 17 

propôs o ingresso da Dra. Elaine Almeida Delarmelinda-Honoré como coloboradora do 18 

programa PGECN como docente permanente. O Conselho apreciou a proposta e deliberou 19 

em razão da pertinência quanto a temática da disciplina, é favorável. Outro critério adotado 20 

pelo Conselho para a aprovação diz respeito as licenças médicas dos docentes Fabiano 21 

Pereira do Amaral e Luciana Soares da Cruz. III) Apresentação do modelo de 22 

documento para banca de qualificação; esse ponto foi retirado da pauta; IV) Relatório 23 
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do segundo semestre/discentes; os relatórios discentes referentes ao semestre 2018/2 24 

foram recepcionados e serão encaminhados para inserção no relatório Sucupira, bem 25 

como para análise de desempenho anual a ser realizada por uma conselheira. A Profa. 26 

Rosângela foi indicada para realizar a análise, no mês de março de 2019. As dezoito horas, 27 

não tendo mais a tratar encerrou-se a reunião. Eu, Kachia Hedeny Téchio, lavrei a presente 28 

ata a qual todos assinam. 29 
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