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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

 

 

Aos sete dis do mês de maio de 2019, as quatorze horas, na sala 8, no campus da Universidade Federal de Rondônia, Campus de  Rolim de Moura, iniciou-
se a reunião do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências da Natureza, convocada no dia 04 de abril de 2019, sob presidência da coordenadora
Dra.  Kachia Hedeny Téchio, com presença dos docentes Drª Adriane Pesovento, Drª Maria Rosangela Soares, Dr. Izaias Médice Fernandes, Dr Paulo Vilela
da Cruz, a Drª Elaine Almeida Delarmelinda-Honore, Dr. Sergio Candido Gouveia e Dr Maria Rosangela Soares jus�ficaram ausência. A Drª Bianca Santos
Chisté, Dr. Fabiano Pereira do Amaral e a Drª Luciana Soares da Cruz encontram-se em afastamento. A Coordenadora, doravante Profª Kachia, pediu
inclusão de pauta do ponto “SEminário CAPES de avaliação a meio”. Em discussão e votação, a inclusão foi aprovada. A pauta foi aprovada . Durante a
Reunião, foram tomadas as seguintes decisões:I. Informes, a coordenação informou recepção de documento dos mestrandos da turma 2019 informando a
eleição da discente Ca�ane Monteiro e do discente Gleison Ramos para representação discente no período 2019/1 a 2020/1.II. Registro de orientações e
co-orientações,A Profº Kachia informou recebimento de comunicação da Drª Bianca Chisté registrando o início de co-orientação para a discente Olilian
Becker Lima pela Drª Adriane Pesovento, e co- orientação da discente Meire Fa�ma Bressianini pela Drª Kachia Hedeny Téchio; ainda, o Dr. Paulo Vilela
Cruz informa o início de co-orientação para o discente Gleison Ramos pela Drª Maria Rosangela Soares;  a Drª Maria Rosangêla Soares registra início de co
orientação para a discente Angélica Zandonadi pelo Dr. Paulo Vilela Cruz; por fm registra-se a orientação da discente Thayse Oliveira pela Drª Maria
Rosangela Soares e co orientação pelo Dr. Paulo Vilela Cruz. III. Apresentação dos documentos para bancas de qualificação.  IV. Ata para registro na
SERCA. V. Ata para registro na Plataforma SIGAA; após discussão o Conselho aprovou o formato dos documentos que serão encaminhados aos
presidentes de bancas; VI. Declaração de par�cipação para membros da banca;  a coordenação encaminhará os referidos documentos para cada
presidente de banca que deverá entregá-los no encerramento de cada qualificação; VII. instruções para procedimentos nas bancas, os procedimentos
para padronização da execução das bancas de qualificação foram discu�dos e foi criado um documento orientador, aprovado pelo Conselho, o documento
será encaminhado aos presidentes de banca. Às 15 horas, nada mais havendo a tratar, a Sra Coordenadora deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Kachia Hedeny Téchio, lavrei a presente Ata, que , lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por KACHIA HEDENY TECHIO, Coordenador(a), em 07/05/2019, às 21:18, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0128384 e o código CRC 3B4EB7E2.
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