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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na Sala de Reuniões do
Campus de Ji-Paraná, teve início a quarta reunião ordinária, do ano de dois mil e vinte e dois, do Colegiado do
Curso de Mestrado em Educação Matemá�ca, do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemá�ca
(PPGEM) da UNIR. Es�veram presentes os seguintes membros: Prof. Dr. Kécio Gonçalves Leite, vice-
coordenador do PPGEM, Prof. Dr. Enoque da Silva Reis e representante discente Hemerson Milani Mendes.
Ausências jus�ficadas da Prof. Dra. Márcia Rosa Uliana e do Prof. Dr. Nério Aparecido Cardoso. Ausência não
jus�ficada da Profa. Dra. Ana Fanny Bastos. A pauta da reunião, após inclusões, foi composta pelos seguintes
pontos: 1) Informes; 2) Proc. nº 23118.000681/2022-16 – Relatório final de estágio de Debora Cris�na Gerola
da Cruz; 3) Processo nº 23118.012807/2021-14 - Relatório final de estágio de Aline Walter Reculiano
Fagundes; 4) Inclusão do Prof. Dr. Enoque da Silva Reis na oferta da disciplina de Metodologia de Pesquisa
em Educação Matemá�ca no semestre 2022/1; 5) Processo nº 23118.003347/2022-14 - Curso de extensão
"Elaboração de projetos de pesquisa em Educação Matemá�ca: aspectos teóricos, temá�cos, formatação e
escrita". 1) Informes: O Prof. Dr. Kécio Gonçalves Leite informou dos principais encaminhamentos dados pela
Coordenação do PPGEM no período de férias da coordenadora, Profa. Dra. Márcia Rosa Uliana. Informou
também que, em consulta à Profa. Dra. Ana Fanny sobre sua par�cipação nesta reunião, a docente disse que
entende que está descredenciada do PPGEM, restando apenas a conclusão de orientações em andamento, e
que a docente então ficou de formalizar o requerimento de encerramento do mandato de representante de
linha, para abertura de processo de escolha de novo membro para o Colegiado de Curso. Não havendo mais
informes, passou-se à deliberação dos demais pontos de pauta. 2) Proc. nº 23118.000681/2022-16 – Relatório
final de estágio de Debora Cris�na Gerola da Cruz. O relatório foi aprovado por unanimidade. 3) Processo nº
23118.012807/2021-14 - Relatório final de estágio de Aline Walter Reculiano Fagundes. O relatório não foi
aprovado, devido a ausência de assinaturas da orientadora e do chefe do departamento onde o estágio foi
realizado. 4) Inclusão do Prof. Dr. Enoque da Silva Reis na oferta da disciplina de Metodologia de Pesquisa em
Educação Matemá�ca no semestre 2022/1. A inclusão do Prof. Dr. Enoque da Silva Reis foi aprovada por
maioria para oferta da disciplina de Metodologia de Pesquisa em Educação Matemá�ca no semestre 2022/1,
em compar�lhamento com o Prof. Dr. Kécio Gonçalves Leite. 5) Processo nº 23118.003347/2022-14 - Curso de
extensão "Elaboração de projetos de pesquisa em Educação Matemá�ca: aspectos teóricos, temá�cos,
formatação e escrita". A proposta de curso de extensão foi aprovada por maioria. Nada mais havendo a tratar,
a reunião foi encerrada às nove horas e trinta e cinco minutos, e eu, Kécio Gonçalves Leite, lavrei a presente
ata, que segue assinada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por KECIO GONCALVES LEITE, Vice-Coordenador, em 27/04/2022, às
23:15, 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 Hemerson Milani Mendes, Usuário Externo, em 28/04/2022, às
10:57, 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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