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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

 

Aos vinte dias de março de 2019, as quatroze horas horas, na sala dezesseis, no campus da Univercidade Federal de Rondonia,em  Rolim de Moura, deu-se
inicio à reunião do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências da Natureza, sob presidência da coordenadora Dra.  Kachia Hedeny Téchio, com
presença dos docentes Dra Adriane Pesovento, Dr Izaias Médice Fernandes, Dr Paulo Vilela da Cruz, Dra Elaine Almeida Delarmelinda-Honore, Dr Sergio
Candido Gouveia (on line) e o representante discente Vinícius Lima Pereira. A Dra Maria Rosangela Soares jus�ficou ausência. A Dra Bianca Santos
Chisté,  Dr Fabiano Pereira do Amaral e a Dra Luciana Soares da Cruz encontram-se em afastamento.Em discussão e votação, a Ata foi aprovada sem
restrições. Durante a Reunião, foram tomadas as seguintes decisões:  I Informes, não houve informes; II Apresentação do relatório Sucupira 2018, a Prof.
Kachia apresentou o relatório Sucupira 2018 apontando para os critérios de avaliação em que o programa preencheu os requisitos de avaliação como
a�vidades em escola, a�vidades com educação especial, a�vidades técnicas, precisa atentar como aumentar a publicação em periódicos da área de
Ensino, promover, o Conselho debateu o relatório e foi informado de que o relatório foi aprovado pela Propesc e enviado a Capes no prazo solicitado. III
Apresentação relatório administra�vo – ago2018/fev2019, a Prof. Kachia apresentou um relatório em formato de planilha de todas as a�vidades de
gestão previstas, a realizar e realizadas no período de agosto de 2018 a fevereiro de 2019, para cada a�vidade foi apresentado o ponto inicial da situação,
os desenvolvimentos e as jus�fica�vas para as a�vidades concluídas e em andamento, o Conselho debateu o relatório, foi sugerido que o relatório seja
publicado na página do programa, decidiu-se aguardar a avaliação a meio para ter-se um relatório com o período de doze meses e a par�r daí publicar-se
na página do programa para acompanhamento geral. ; IV Apresentação do plano estratégico de ação para 2019, a coordenadora apresentou o
planejamento estratégico para 2019, pautado em a�vidades de impacto social, parcerias com Secretarias de Educação, aumento da par�cipação de cursos
de graduação e graduandos, aumento da par�cipação de escolas, professores e alunos do ensino fundamental II e médio, aumento de a�vidades na área
de ensino de ciências para educação especial, internacionalização do programa através de parcerias em redes de pesquisa, recepção de docentes e
discentes de outros programas; o plano estratégico foi deba�do, foi sugerido reforçar as a�vidades conjuntas de docentes e discentes para produção e
publicação em periódicos na área de ensino; V Projetos de pesquisa ligados ao PGECN – Proposta aprovada pela CAPES, o Conselho debateu sobre a
necessidade de desenvolver mais projetos a par�r do PGECN tendo em vista a perda dos projetos dos Prof. Orestes Zivieri (in memorian) e da Profa.
Elizabete Rambo (devido saída da ins�tuição por falecimento de seu esposo), dessa forma o grupo de docentes se comprometeu a rever seus projetos e
integra-los junto as a�vidades do PGECN e ao quadro de mestrandos, bem como a necessidade de reforçar a atuação do grupo de pesquisa GEPPEA onde a
maioria dos docentes e discentes está registrado. VI Credenciamento e recredenciamento de docentes; a Coordenadora  apresentou a proposta de
recredenciamento do Prof. Cesar Leite de Colaborador para Permanente, tendo em vista o docente manifestar interesse em par�cipar mais a�vamente do
programa, ministrando disciplinas e orientando, o Conselho aprovou o recredenciamento; a Coordenadora apresentou a proposta de credenciamento do
Prof. Dr. Elton de Lima Borges, na área de química, pautada na excelente produção do docente, no fato de atender todos os requisitos exigidos para
credenciamento (produção bibliográfica, ser docente da ins�tuição (DE), e propor-se a ministrar as disciplinas de Laboratório de química e Tópicos
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avançados em química; e orientar. Ainda, a proposta de credenciamento via apresentação e aprovação do Conselho se dá diante da compreensão de que
dois docentes da área de química estão em licença médica a longo prazo; O Conselho discu�u e aprovou o credenciamento do docente como Colaborador; a
Coordenadora apresentou a proposta de credenciamento do Prof. Dr. Kecio Gonçalves Leite, por atender todos os critérios exigidos para credenciamento,
ser docente da ins�tuição (DE) ter vasta produção bibliográfica na área específica da disciplina de Ensino de matemá�ca e a perspec�va Etnomatemá�ca, e
dessa forma atender de forma abrangente as necessidades do programa que busca ter docentes especializados para cada área, O Conselho discu�u e
aprovou o credenciamento do docente como Colaborador. VII Indicação de comissão para Edital 2019; esse ponto foi re�rado de pauta; VIII Prazos para
cadastramento de bancas de qualificação; o Conselho debateu e definiu a data de 5 de abril para que todos os orientadores preencham na plataforma
SIGAA o nome das bancas, compostas por dois membros e dois suplentes e indiquem a data para qualificação, o Conselho terá reunião extra ordinária no
dia 08 de abril para avaliação de todas as bancas propostas,  em caso de bancas não solicitadas até a data de 5 de abril, o Conselho irá avaliar na reunião
Ordinária subsequente; IX Docentes em afastamento em 2019;  a coordenadora informou que devido ao afastamento por licença médica da Prof. Luciana e
do Prof. Fabiano, aos mesmos não será conduzido orientando na turma de 2019, os quais serão encaminhados para os docentes a�vos no programa; após o
retorno os docentes poderão ofertar vaga no futuro processo sele�vo;  X Estrutura curricular e proposta de novas disciplinas; ponto re�rado de pauta;
XI Relatório comissão regimento PGECN, ponto re�rado de pauta. As dezesseis horas, nada mais havendo a tratar, a Sra Coordenadora deu por encessara
a reunião, da qual, para constar, eu, Kachia Hedeny Téchio, lavre a presente Ata, que , lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por KACHIA HEDENY TECHIO, Coordenador(a), em 27/03/2019, às 11:41, 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 VINICIUS LIMA PEREIRA, Técnico Administra�vo, em 02/04/2019, às 16:29, 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 PAULO VILELA CRUZ, Docente, em 04/04/2019, às 22:31, 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 SERGIO CANDIDO DE GOUVEIA NETO, Docente, em 06/04/2019, às 13:32, 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 ELAINE ALMEIDA DELARMELINDA HONORE, Membro de Comissão, em 08/04/2019, às 10:15, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por IZAIAS MEDICE FERNANDES, Docente, em 08/04/2019, às 12:53, 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 11/04/2019, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 0100244 e o código CRC 93D5816B.
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