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ATA 05/2018 

 
 
Ata da sessão extraordinária do Conselho do 
Programa de Pós Graduação em Ensino de 
Ciências da Natureza, realizada no dia 03 de 
outubro de 2018, às 14:00 horas, na sala 
GEPPEA conforme convocação no dia 01 de 
outubro de 2018. 
 
 
 

Às catorze horas e quinze minutos deu-se início à reunião com o registro dos  presentes:  1 

Professora Adriane Pesovento, Professora Kachia Hedeny Téchio, Professora Maria 2 

Rosangela Soares, Professor Izaías Médice e Professora Luciana Soares. O Dr. Fabiano 3 

Pereira do Amaral justificou ausência por estar em licença médica (16/08/2018 – 4 

16/11/2018), a Dra. Bianca Santos Chisté justificou ausência por estar em Afastamento 5 

(de 20/08/18 a 20/08/19) Portaria 431/2018/Gr/unir de 26/07/18; o Dr. Paulo Vilela Cruz 6 

justificou ausência por estar em Afastamento (01/12/2017- 01/12/2018) Portaria nr 7 

997/GR/UNIR de 07 de novembro de 2017. A Profa. Kachia Téchio apresentou a pauta 8 

como segue: I Informes; II Análise dos relatórios discentes de 2018/1; III Comissão 9 

para produção de documento para relaório de qualificação; IV SIGAA - necessidade 10 

de inscrição e novas formas de trabalho docente; V Indicação dos professores para 11 

aplicação da prova escrita dia 15.10; VI Resolução 528 CONSEA de 10 julho de 2018 12 

VII Espaço para funcionamento do PGECN; VIII Espaço para funcionamento das 13 

aulas do PGECN;I. Informe: o professor Izaias informou sobre a verificação do PGECN 14 

estar inserido no organograma da UNIR, após discussão entendeu-se que precisa ser 15 

verificado junto a Propesc;  II Análise dos relatórios discentes de 2018/1: os relatórios 16 

foram analisados e considerados com desempenho adequado para a fase de 17 

desenvolvimento das pesquisas, sugeriu-se produzir uma planilha comparativa para o 18 

relatório do  semestre 2018/2, para ter-se uma análise do desenvolvimento semestral de 19 

cada discente e na sequencia análises comparativas anuais para compor os quadros de 20 

resultados que devem ser apresentados à Plataforma Sucupira ao final de cada ano;  III 21 

Comissão para produção de documento para relatório de qualificação: a professora 22 

Adriane Pesovento sugeriu produzir um relatório para a qualificação, a professora Maria 23 

Rosangela Soares questionou se haverão perguntas, sugeriu que a apresentação tenha 24 

um peso de 50% e a arguição 50%, o professor Izaias sugeriu criar uma planilha com 25 

critérios para a banca analisar, após discussão decidiu-se pela criação de um modelo 26 

que atenda de forma adequada as duas linhas de pesquisa, foi criada uma comissão 27 

formada pelos professores Izaias Medice Fernandes, Kachia Téchio, Adriane Pesovento, 28 

Maria Rosangela Soares e Luciana Soares para a criação do modelo. IV SIGAA - 29 

necessidade de inscrição e novas formas de trabalho docente: informou-se aos 30 
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docentes a necessidade de realizar a inscrição na plataforma; V Indicação dos 31 

professores para aplicação da prova escrita dia 15.10, após discussão decidiu-se que 32 

serão chamados os dois discentes bolsistas, o representante discente e a coordenadora 33 

do programa para acompanhar a aplicação da prova; VI Resolução 528 CONSEA de 10 34 

julho de 2018,  Após breve explicação do conteúdo da resolução considerou-se 35 

necessário enviar a todos os professores do programa para conhecimento e para a 36 

comissão de produção do regimento para inserção da mesma no novo regimento do 37 

programa. VI Espaço para funcionamento do PGECN; item retirado da pauta devido a 38 

direção do campus estar em período de transição. VIII Espaço para funcionamento das 39 

aulas do PGECN, item retirado de pauta devido a direção do campus estar em período 40 

de transição. Às quinze horas e quarenta minutos, não tendo mais a tratar encerrou-se a 41 

reunião. Eu, Kachia Hedeny Téchio, lavrei a presente ata a qual todos assinam.  42 

 43 

        Rolim de Moura, 03 de outubro de 2018. 44 


