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ATA DE REUNIÃO

Ata de sessão plenária ordinária do Conselho do Programa de Pós Graduação  em Ensino de Ciências
da Natureza  (PPGECN), realizada por webconferência, às 17h do dia 15 de maio de 2020. Reuniu-se
em ambiente virtual, por meio da ferramenta Google Hangouts Meet, o Conselho do Programa de Pós
Graduação em Ensino de Ciências da Natureza  (PPGECN), em sessão plenária ordinária convocada por
Edital de Convocação (0421297 ). Registrou-se a presença dos docentes Bianca Santos Chisté, Elton
de Lima Borges, Izaías Médice Fernandes e Kachia Hedeny Téchio, a representante discente jus ficou
ausência. A professora Kachia, declarou aberta a sessão, passando aos 1) Informes:  a) A professora
Kachia informou que está aberto edital para preenchimento de vaga no CONSEC-RM, e ressaltou que
sua portaria termina em Agosto/2020. O conselho discu u e decidiu-se pela candidatura à vaga para
representante Coordenador de Pós Graduação, entendendo que é importante para o programa manter
representa vidade no conselho de campus.  b) A coordenadora informou sobre as manifestações dos
discentes e suas necessidades de receber a vidades. O conselho discu u e tendo em vista o
calendário estar oficialmente suspenso gerando a impossiblidade de ofertar qualquer disciplina, o
programa irá ofertar palestras e a vidades de acordo com as necessidades dos discentes. Duas
palestras foram sugeridas: uma sobre " plataforma Brasil" a ser ofertada pela professora Kachia, e
uma sobre "Normas ABNT" a ser ofertada pelo professor Elton. O Conselho aprovou. Ficou deliberado
que será feita consulta junto aos demais docentes para levantamento de possíveis palestras,
a vidades que possam ser ofertadas em regime virtual durante o período que durar a suspensão do
calendário acadêmico oficial da Uniersidade. 2) Relatório do projeto de Extensão I Ensina. O
relatório foi enviado com antecedência ao Conselho, foi lido, e o professor Izaías observou a falta de
registro de uma palestra realizada no dia 04.10.2019. O relatório foi corrigido e novamente assinado
pelas coordenadoras do projeto. Na sequência o relatório foi aprovado pelo Conselho. Sem mais a
tratar, às 17:30 a Coordenadora deu por encerrada a sessão e eu, Kachia Hedeny Téchio, lavrei a
presente ata que foi lida, aprovada e segue assinada eletronicamente pelos presentes.

 

 

Documento assinado eletronicamente por KACHIA HEDENY TECHIO, Coordenador(a), em
18/05/2020, às 14:44, 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
18/05/2020, às 14:49, 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 BIANCA SANTOS CHISTE, Docente, em 19/05/2020,
às 10:37, 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
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19/05/2020, às 10:57, 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
0423409 e o código CRC 51CEFBEC.

Referência: Proces s o nº 99955958a.000019/2020-78 SEI nº 0423409
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