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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICAS - ROLIM DE MOURA

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 001/PPGAA/2020 - COLEGIADO

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sala da Pós-Graduação, localizado
no Campus de Rolim de Moura da Universidade Federal de Rondônia, sob a presidência do Prof. Jairo
Rafael Machado Dias, verificado o quorum, realizou-se a primeira reunião ordinária do Colegiado do
Programa de Pós-graduação em Agroecossistemas Amazônicos (PPG-AA) do ano em curso, contando com
a presença dos docentes permanentes Fábio Régis de Souza, Izaias Médice Fernandes e Vando Miossi
Rondelli. O professor Jairo iniciou a reunião dando boas vindas a todos. A pauta da reunião foi cons�tuída
pelos seguintes assunto: I) Descredenciamento de docente permanente: O professor Jairo informou a
todos que a docente permanente Nara Luisa Reis de Andrade havia solicitado descredenciamento do
PPG-Agroecosssitemas Amazônicos, jus�ficando que já estaria muito atarefada com a coordenação do
mestrado profissional ProfÁgua. Neste sen�do, o colegiado decidiu por unanimidade pelo
reordenamento da orientação da referida docente. E, a disciplina a ser ofertada sob responsabilidade da
referida docente fosse prorrogada para o ano de 2021 e, que seu descredenciamento como docente
permanente, fosse realizado apenas após a primeira avaliação da CAPES. II) Calendário de reuniões do
Colegiado para 2020: Ficou definido que as reuniões do colegiado ocorrerão sempre nas primeiras
sextas-feiras ú�l de cada mês às 10h30, ou seja 03/04/2020; 08/05/2020; 05/06/2020; 03/07/2020;
07/08/2020; 04/09/2020; 02/10/2020; 06/11/2020; e 04/12/2020. Nada mais havendo a declarar, às
quinze horas e trinta minutos, o Coordenador do Programa de Pós-graduação em Agroecossistemas
Amazônicos, deu por encerrada a reunião, a qual eu, Jairo Rafael Machado Dias, secretariei, com ata
redigida e lida por mim, conferida, aprovada e homologada pelo colegiado presente na sessão, e que
subscrevem a esta folha e as demais.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JAIRO RAFAEL MACHADO DIAS, Coordenador(a), em
10/03/2020, às 17:48, 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 VANDO MIOSSI RONDELLI, Coordenador(a), Subs�tuto,
em 10/03/2020, às 17:48, 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 10/09/2020, às
16:31, 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 FABIO REGIS DE SOUZA, Membro de Comissão, em
10/09/2020, às 16:42, 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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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0382111 e
o código CRC 32CDB7CA.
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