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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

MESTRADO ACADEMICO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - ROLIM DE MOURA

ATA DE REUNIÃO

ATA CONSELHO DO PGECN

Ao primeiro dia do mês de agosto de 2019, às 15h, reuniu-se o Conselho do Programa de Pós-Graduação
em Ensino de Ciências da Natureza do campus de Rolim de Moura, na sala 8, campus UNIR, Rolim de
Moura. Presentes: docentes Kachia Hedeny Téchio, Izaías Médice Fernandes,  Maria Rosangela Soares,
Elton Borges de Lima, Sérgio Cândido Gouveia Neto e a representante discente Ca�ane Monteiro
Pacheco de Souza. Ausentes: docentes Paulo Vilella Cruz, Bianca Chiste, Luciana Soares – ausências
jus�ficadas. A Coordenadora do programa, Prof.ª Kachia Hedeny Téchio iniciou a reunião com a leitura da
pauta como segue: I - Informes; II - Banca de qualificação discente Alaisie dos Passos; III – Pedido de
estágio docente para 2019/2 -  IV – Pedido de trancamento de curso;  V – Apreciação do novo
regimento; VI Organização comissões para Edital 2019/2 – VII proposta novos docentes.   Aprovada a
pauta iniciou-se a discussão dos pontos e foram tomadas as seguintes decisões conforme o registro. I –
Informes; Não houve registro de informes. II – Banca de qualificação discente Alaisie dos Passos,  foi
recepcionado, discu�do e aprovad0 o pedido de banca de qualificação da discente Alaisie dos Passos
in�tulada "O ensino de matemá�ca nos primeiros anos do ensino fundamental em Rolim de Moura
(RO)", orientada pelo Dr. Sergio Candido Gouveia Neto, sendo, Presidente Profª Kachia Téchio, membros
�tulares Dr. Adriel Gonçalves Oliveira (Unesp/Rio Claro/SP) e Dr. Marlos Gomes Albuquerque (Unir/Ji-
Paraná), membros suplentes Dr.ª Adriane Pesovento e Dr.ª Cris�ane Talita Gromann de Gouveia
(Unesp/Rio Claro), a ser realizada dia 20 de agosto de 2019, às 10h no auditório Fernando Pessoa
campus UNIR Rolim de Moura; III - Pedido de estágio docente 2019/2, foi recepcionado o pedido de
estágio docente da discente Jucielma Rodrigues de Lima Dias, orientanda do Dr. Sergio Candido de
Gouveia Neto, na disciplina Tópicos de Cálculo, sob supervisão do Prof. Enoque Da Silva Reis, no curso de
Licenciatura em Matemá�ca, no departamento de Matemá�ca e Esta�s�ca da UNIR, campus Ji-Paraná, o
pedido foi analisado e aprovado; IV- Pedido de trancamento de curso – foi recepcionada a solicitação
para trancamento de matrícula da discente Olilian Ba�sta de Lima Beker de Oliveira, pelo período de 6
(seis) meses a contar do dia 01 de agosto de 2019, em virtude de problemas na saúde conforme laudo
médico apresentado e anexo, o Conselho aceitou o pedido; V - Apreciação do novo regimento, esse
ponto foi re�rado de pauta; VI-Organização das Comissões para Edital 2019/2, em discussão, o
Conselho fez algumas sugestões que deverão seguir para consulta aos docentes na próxima reunião,
sendo: Comissão de formulação do Edital: Prof.ª Maria Rosangela e Prof.ª Elaine Delarmelinda; Comissão
de formulação da prova: Prof.ª Bianca Chiste, Prof.ª Elaine Delarmelinda e Prof. Paulo Vilela Cruz,
Comissão correção da prova: Prof.ª Bianca Chiste, Prof.ª Elaine Delarmelinda e Prof. Paulo Vilela Cruz;
Comissão de recursos: Prof.ª Kachia Techio, Prof. Izaias Medice Fernandes, Prof. Dr. Elton de Lima Borges,
esses indica�vos seguirão para consulta aos docentes e confirmação na próxima reunião;  VII – Proposta
novos docentes, a Prof.ª Kachia apresentou proposta de par�cipação no programa como colaboradora a
Dr.ª Luzia da Silva Lourenço, apresentou o plano de ensino e currículo la�es. A proposta de colaboração
da docente enquadra-se na Linha 1; na sequência a Prof.ª Kachia apresentou proposta de colaboração da
Dr.ª Cris�ane Talita Gromann de Gouveia, apresentou o plano de ensino e o currículo la�es. A
par�cipação da docente insere-se na Linha 2; por fim a Prof.ª Kachia apresentou proposta de colaboração
da Dr.ª Ludmilla Ronqui, docente permanente da UNIR campus Ariquemes, apresentou plano de ensino e
currículo la�es. O Conselho analisou as propostas e votou pela aprovação da par�cipação das três
docentes como colaboradoras pelo período de um ano, após essa data e conforme avaliação a Drª
Ludmilla poderá solicitar mudança para regime permanente. As Drª Luzia da Silva Lourenço e Drª
Cris�ane Talita Gromann de Gouveia deverão providenciar e assinar os documentos exigidos para
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efe�var a documentação como colaboradoras no programa. Às 16 horas a reunião foi encerrada. Eu,
Kachia Hedeny Techio lavrei a presente ata, que lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
 

Documento assinado eletronicamente por KACHIA HEDENY TECHIO, Coordenador(a), em
02/08/2019, às 11:54, 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
02/08/2019, às 13:19, 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
02/08/2019, 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.

Documento assinado eletronicamente por IZAIAS MEDICE FERNANDES, Docente, em 02/08/2019,
às 16:01, 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 03/08/2019,
às 15:32, 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 0194478
e o código CRC 629648E3.
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