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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

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

ATA DE REUNIÃO

Aos 04 dias do mês de setembro do ano de 2019, às catorze horas, na sala 8, Campus Rolim de Moura,
realizou-se a reunião ordinária do conselho do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências da
Natureza, da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência da coordenadora Prof.
Kachia Téchio e com o comparecimento dos docentes Izaías Médice Fernandes, Maria Rosangela Soares,
Elaine Almeida Delarmelinda-Honoré, Paulo Vilela Cruz e a representante discente  Ca�ane Monteiro
Pacheco. A Profª Bianca Santos Chisté jus�ficou ausência por estar em afastamento pós doutoral,
Portaria 431/2018/GR/UNIR de 26.07.2018, o Prof. Fabiano está em afastamendo.  Registradas as
presenças dos docentes e representante discente. A coordenadora iniciou os trabalhos com a leitura da
pauta: 1 - Informes; 2 -  Edital 2019, análise e votação do texto; 3 - Edital 2019, confirmação das
comissões e emissão de O.S.; 4 - Edital 2019, definição do calendário; 5 - Aprovação texto regimento
com inserção item "Autoavaliação"; 6 - Comissão para Acompanhamento de Egressos; 7 - Solicitação
de discentes; 8 - Par�cipação em desfile do dia 7 de Setembro.  Em discussão e votação, a pauta foi
aprovada sem restrições. Durante a Reunião, foram tomadas as seguintes decisões: 1 - Informes, a) a
coordenadora informou sobre os trabalhos realizados no Seminário de Avaliação de Meio Termo,
realizado em Brasília de 26 a 28 de agosto, e comunicou que todos os documentos foram enviados a
todos os docentes para conhecimento, b) foi comunicado que todos os docentes e discentes precisam
fazer cadastro na Plataforma ORCID e manter o currículo la�es atualizado, c) foram apresentados alguns
pontos de interesse para o planejamento estratégico do programa visando atender os quesitos de
avaliação quadrienal; 2 - Edital 2019, análise e votação do texto, a comissão do Edital 2019 formada
pelas docentes Maria Rosangela e Elaine apresentaram o texto do edital 2019, o Prof. Izaías apontou a
necessidade de inserir as resoluçoes  para polí�cas afirma�vas (Portaria Norma�va MEC N. 13, de 11 de
maio de 2016 e Res. 561/CONSEA, de 19/12/2018), foi discu�do que nesse edital serão informados o
nome do docente e número de vagas ofertadas e que o candidato deverá informar na Ficha de Inscrição
para qual linha e docente se candidata,a documentação de produção cien�fica avaliada será apenas
aquela que o candidato submeter no ato de inscrição, será pedido uma carta de intenção de pesquisa a
qual terá um template disponibilizado junto com o edital. Lido o texto foi aprovado por unanimidade.; 3 -
Edital 2019, confirmação das comissões e emissão de O.S.; foram discu�das a composição de algumas
comissões, e definiu-se: Comissão para produção e correção da prova escrita composta pelos docentes
Bianca, Paulo e Elaine;  Comissão para atendimento aos recursos de todas as etapas do processo
sele�vo composta pelos docentes Maria Rosanela e Elaine, tendo em vista que as docentes são da
Comissão de elaboração do Edital;  Foi sugerido que os Profs. Kachia e Izaías nao par�cipem da
avaliação e defesa da carta de intenção, o item não foi posto em votação e será discu�do na próxima
reunião. As demais comissões necessárias serão discu�das em reunião futura, sendo Comissão de
aplicação da prova, Comissão de análise de currículo e as demais que se fizerem necessárias; 4 - Edital
2019, definição do calendário;  foi discu�do e aprovado o calendário para o Edital 2019, o qual será
divulgado junto com o texto do Edital, previsto para 11 de setembro de 2019.  5 - Aprovação do texto
do regimento com inserção do item "Autoavaliação", a comissão de autoavaliação previamente
enviou a todos os docentes o texto a ser inserido no regimento, com prazo para discussão e
manifestação, a inserção do item no texto do novo regimento foi aprovada na reunião por unanimidade; 6
- Comissão para Acompanhamento de Egressos;  a coordenação informou da necessidade de
cons�tuição de uma Comissão para acompanhamento de egressos tendo em vista que a par�r de
dezembro de 2019 o curso terá seus primeiros egressos, a comissão terá como a�vidade definir os
critérios de acompanhamento dos egressos, foram indicados os docentes Sérgio e Kachia para compor a
comissão temporária que irá apresentar o planejamento de acompanhamento de egressos para o PGECN,
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com prazo até dezembro de 2019. A par�r de 2020 será eleita uma comissão permanente com prazo de
quatro anos para atuar no quesito; 7 - Solicitação de discentes, foi reapresentada a solicitação das
discentes Josiane Muderno e Ca�ane Monteiro Pacheco para troca de orientação, a troca foi aprovada
pelo Conselho. A par�r dessa data as discentes ficam sob responsabilidade da coordenadora Prof.
Kachia, e o encaminhamento definido é realizar reunião com os docentes da Linha de pesquisa onde as
discentes estão inseridas e definir um orientador o qual será informado e registrado em ata na próxima
reunião ordinária do Conselho, 8 - Par�cipação em desfile do dia 7 de Setembro,  a coordenação
informou o recebimento de convite da Secretaria de Educação e Cultura e também da direção do campus
para que o PGECN par�cipe e represente a UNIR no desfile de 7 de setembro, os mestrandos foram
consultados e por unanimidade decidiram que irão par�cipar do evento, levando os materiais de
divulgação do PGECN (faixas e banners). As dezesseis horas, não tendo mais nada a tratar encerrou-se a
reunião. Eu, Kachia Hedeny Téchio, lavrei a presente ata a qual todos assinam.

Documento assinado eletronicamente por KACHIA HEDENY TECHIO, Coordenador(a), em
06/09/2019, às 13:31, 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 PAULO VILELA CRUZ, Docente, em 08/09/2019, às 13:08,
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 08/09/2019,
às 22:34, 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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