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ATA DE REUNIÃO

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e vinte, às 14h, reuniram-se na sala Geppea, no
campus da Universidade Federal de Rondônia o Conselho do Programa de Pós Graduação em
Ensino de Ciências da Natureza, docentes Izaías Médice Fernandes, Maria Rosangela Sores,
Bianca Santos Chisté, Adriane Pesovento, Fabiano Pereira do Amaral, Elton de Lima
Borges, Kachia Hedeny Téchio, e a representante discente Catiane Monteiro Pacheco. A
coordenadora Prof. Kachia apresentou a pauta da reunião que foi lida e decidiu-se por alterar
sua sequência, após lida foi aprovada. Na sequência deu-se início à reunião com a seguinte
pauta: 1. Edital Demanda DS/CAPES 2020; 2 Pedido de reintegração discente Olilian B. lima; 3
Distribuição orientações Turma 2020; 4 Eleição Conselho PGECN, conforme novo Regimento.
Informes: A Prof. Kachia informou que irá participar do I Encontro de Integração dos Cursos de
Pós Graduaçao em Ensino da Região Norte, organizado pelo COPPGEN - Coordenadores de
Pós Graduaçao em Ensino da Região Norte, no qual o programa esta inserido. A reunião será
nos dias 14 e 15 de maio, em Manaus. O prof. Fabiano informou que enviará a todos sugestões
para procedimentos de futuros processos seletivos. 1 Edital Demanda DS/CAPES 2020. A Profa
Kachia informou que constituiu comissão formada pelas docentes Bianca Santos Chisté e
Adriane Pesovento e pela representante discente Catiane Monteiro Pacheco para formulação e
execução do Edital Demanda DS/CAPES 2020, a representante discente Catiane informou que
pretende candidatar-se a bolsa e dessa forma sera formulado pedido de substituição da
representante discente na referida comissão pelo suplente Gleison Costa Ramos. A comissão
tem o prazo até 13 de março para finalizar o processo. 2 Pedido de reintegração discente Olilian
B. Lima, a coordenadora informou a recepção do pedido da referida discente para reintegração
ao programa, informou que realizou consulta à antiga orientadora a qual não se encontrava
disponível, na sequência foi consultada a antiga co-orientadora Prof. Adriane Pesovento que se
prontificou a dar sequencia na orientaçao da discente. Dessa forma a discente foi reintegrada ao
programa a partir do dia 02 de março de 2020 sob orientação principal da Dr. Adriane
Pesovento. 3. Distribuição orientações Turma 2020. A coordenadora informou que foi realizada
consullta a cada orientador indicado por cada candidato, conforme ficha de inscriçõo no
processo seletivo. As consultas foram realizadas via email, e alguns orientadores responderam
afirmativamente para realizar as orientações, na sequência foram consultados os orientadores
indicados como segunda opção, e alguns responderam afimativamente para o pedido realizado.
Dessa forma a distribuição de orientações da Turma 2020 seguiu os procedimentos do Edital e
se consolidou ficando da seguinte forma: Alessandra Araújo Silva sob orientação da Dra.
Ludimila Ronqui; Diana Claudia Freire sob orientação do Dr. Sérgio Cândido de Gouveia Neto;
Eliani Behenck Santos Turci sob orientação do Dr. Humberto Takeda; Fernanda Santos Estrada
sob orientação da Dra. Kachia Téchio; Flávia Martins sob orientação da Dra. Cristiane Talita
Gromann de Gouveia; Queila Barboza Alves Druzian sob orientação do Dr. Elton de Lima
Borges; Raquel Duarte Ferreira sob orientação da Dra. Kachia Téchio; Raquel Maria Xavier sob
orientação do Dr Elton de Lima Borges; Raquel Plaster sob orientação da Dra. Luzia da Silva
Lourençoa; Simone Valim Schmidt sob orientaçãao da Dra Elaine Almeida Delarmelinda-
Honoré; Vanderléia de Lurdes Rodrigues Lopes de Oliveira sob orientação da Dra. Bianca
Santos Chisté. Nos casos em que o primeiro e o segundo orientador indicados não estavam
disponíveis, foram consultados os demais docentes tendo como viés norteador a área de
atuação sendo: Fabiano Jesus sob orientação da Dra. Adriane Pesovento; Valéria Pissolato sob
orientação da Dra. Flávia Pansini. Após esse procedimento os processos que ainda não haviam
sido concluídos foram apresentados nessa reunião. Após discussão dos processos a Dra. Maria
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Rosangela Soares informou o aceite para orientação da discente Edileuza Santos Pires. O
Conselho defniu que a coordenação irá proceder consulta aos demais docentes para consolidar
os processos ainda em aberto. 4 Eleição Conselho PGECN, conforme novo Regimento, a
coordenadora informou que o novo regimento já está em vigor e dessa forma o PGECN terá um
Conselho formado por coordenador, vice coordenador, dois docentes permanentes e o
representante discente. Apresentou a proposta de candidatura dos docentes permanentes para
preenchimento da primeira vaga docente no Conselho, o Prof. Elton Borges de Lima se
candidatou e foi eleito por unanimidade; na sequência a coordenadora apresentou a
candidatura para preenchimento da segunda vaga no Conselho, a Prof. Bianca Santos Chisté
se candidatou e foi eleita por unanimidade.As 15 horas e 30 minutoos nada mais tendo a tratar,
deu-se por encerrada a reunião e eu, Kachia Téchio lavrei a presente ata que, lida e aprovada,
vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por KACHIA HEDENY TECHIO, Coordenador(a), em
05/03/2020, às 18:28, 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 MARIA ROSANGELA SOARES, Docente, em
06/03/2020, às 12:03, 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 ELTON DE LIMA BORGES, Membro de Comissão, em
06/03/2020, às 18:26, 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 FABIANO PEREIRA DO AMARAL, Docente, em
06/03/2020, às 19:21, 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 ADRIANE PESOVENTO, Docente, em 06/03/2020, às
22:38, 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 IZAIAS MEDICE FERNANDES, Docente, em
09/03/2020, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0378112 e o código CRC E661C9B5.

Referência: Proces s o nº 99955958a.000019/2020-78 SEI nº 0378112
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