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AO CONvÊhnO N'. 00rrr010 -
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO EM CTÊWCTAS E MATEMÁTÏCÁ trPGECEM

coN\rENIo DE COOPERAçÃO TÉCMCA,
DIDÁTICA E CmNTÍï'TCA QUE CELEBRAM
ENTRE SI AS INSTITUIÇOES DE ENSINO
supnRroR DA anrlzômn LEGAL ABAD(o
DISCRIMINAI}AS COM O OBJETTVO DE
IMPLAIïTAR E MANTER O PROGRAMA DE
pós cnnou,tcÃo EM aDUcACÃo EM
cÉNcras E marrvrÁrrcA -ppcECEM- DA
REDE aM.qzôì{rcA DE ENsrNo nn cmNcrns
n nntrnnnÁrrcA - REAMEC.

As Instituições de Ensino Superior da Amazônia Legal, abaixo identifiçadas, doravante
denominadas Instituições Associadas:

TINMERSIDADE FEDERAL DO ACRE, doravante denominada UFAC, autarquia especial
de ensino superìor, vinculada ao Ministerio da Educa$o, com sede em Rio Branco - AC, na
Rodovia BR 364, KM-04 - Distrito Industrial, - CEP 69.915-900, insçrita no CNPJ sob o no
0407T1060001-37, neste ato representada por sÌüì Magnífica Reitora" Profa Dra. OLhIDA
BATISTA ASSMÂR, brasileira portadora da Carlnira de Identidade R.G no A22A%8245
IFP/RI e do CPF no 041.331 .7A7-25, residente e domiciliada em Rio Bmnco, na Rua Marte,

Q:37, C:07, Bairro Moradado Sol, CEP 69908-970

ïIMVERSIDADE FtrDERAL DO AMAPÁ, doravante denominada UI\[IFÀP, autarquia
especial de ensino superior, vinculada ao Ministério da Educa$o, com sede em Macapá - AP,
na Rodovia Juscelino Kubitschek, KM-02 - Jardim Marco Zerc - CEP 68.902-28A, inscrita no
CNPJ sob o n" 348682570001-81, neste ato representada por seu Magnífico Reitor, Prof. Dr. :
JOSÉ CARLOS TAVARES CARVALIIO, brasileiro, portador da Ca*eira de Identidade .i *
RG no 117846 SSP/AP e do CPF n" 2A8.76A.ü25-2A, residente e domiciliado em Macapa, na ',

Tv. 6-Tupis, no 75-@osa dos Ventos), Bairro do Muca, CEP 68902-686. 
b

. t :

F.UI\IDAÇÃO IINïVTRSIDADE FEITERAL DO AMAZONAS, doravanre denominada -'

FUAM, autarquia especial de ensino superior, vinculada ao Ministerio da Educa$o, com sede
em Manaus-AM, Av. General Rodrigo Octávia Jordão Râmos, 3000, Coroado, CEP 69A77-
000, inscrita no CNPJ sob o n" O4.178.626fiA1-97, neste ato re,presentada pelo Presidente de
seu Conselho Diretor e Reitor da Universidade Federal do Amazonas, Prof Doutora
MARCIA PERALES MüNDES SILYÀ brasileira, portadora da Carteira de ldentidade RG



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, doravante denominada UEA, autarquia
especial de ensino superior, vinculada ao Ministério da Educação, com sede em Manaus-AM,
Av. Djalma Batista,3578, Flores, CEP 69005-010, inscrita no CNPJ sob o n" 04 280 196/
0001- 7, neste ato representada por seu Magnífico Reitor, Prof. CARLOS EDUARDO DE
SOUZA GONCALVES, brasi leiro. portador da Carteira de ldentidade RG no 14301-8
SESEC-AM e do CPF no. 000. 699.302-87, residente e domici l iado em Manaus - AM, na Rua
3,no.41.  Bai r ro:  Donr  Pedro ì .  CEP 69040-612;

CENTRO UNIVERSITÁRIO NILTON LINS, insti tuição privada de ensino superior, com
sede à Av. Professor Nil ton Lins" 3259 - Parque das Laranjeiras, Manaus, CNPJ/MF no
04.803.904/0001-06. neste ato representada por sua Magníf ica reitora Prof GISELLE
VILELA LINS, brasi leira, inscrita no CPF/MF sob o no 276.387.072-49, porÍadora da Cedula
de Ident idade RG no 786-930-4 EXP.06/10/1989 -  SSP/AM, res idente e domic i l iada em
Manaus, à rua Av. Prof. Nil ton Lins, 3259 - Parque das Laranjeiras, Manaus;

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
AMAZONAS" doravante denominada IFAM, autarquia especial de ensino médio e superior,
virrculada ao Ministério da Educação, conr sede na Av. Sete de Setembro, 1.975, Centro, em
Manaus - AM, inscrita no CNPJ sob o no 10.792.9281/0001-00, neste ato representada por seu
Diretor Geral, Prof. JOÃO MARTINS DIAS, brasileiro, ponador da Carteira de Identidade
RG no 0106467-3 SESEG/AM e do CPF n' 012.062.142-87, residente e domici l iado em
Manaus - AM, na Rua das Papoulas, 142, Conjunto Tiraderrtes, Bairro Coroado III .  CEP
6e08-i-300;

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, doravante denominada UNEMAT,
autarquia especial de ensino superior, vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do
Estado de Mato Grosso. com sede em Cáceres-MT. Av. TancredoNeves, no 1095, Cavalhada
- CEP: 78.200-000, inscrita no CNPJ - CNPJ/MF sob o n" 01.367.77010001-30, neste ato
representada pelo Magnífico Reitor Prof, MS. TATSIR MAHMUDO KARIM, brasileiro,
casado, funcionário público estadual" portador da Cédula de ldentidade sob o no 07118266-l
SSPiRJ. CPF: no 289.560.441-04. residente à Rua das Violetas,769,Châcara Palestina" Bairro:
Vista Alegre, nesta cidade de Cáceres FONE: 65-014-3221-0000 - Ramal da Reitoria;

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO, doravante denominada UFMT
autarquia especial de ensino superior. vinculada ao Ministério da Educação, com sede em
Cuiabá/MT, na Avenida Ferrrando Correa da Costa. s/n. Coxipó, inscrita no CNPJ sob o no
33004540001-00. neste ato representada por sua Magnífica Reitora, Profa. Dra. MARIA
LUCIA CAVALLI NEDER" brasileira, casada" portadora da carteira de ldentidade RG
11827165 SSP/MT e do CPF N" 604.355.938-20.  res idente e domic i l iada na Av:  L íd io
Modesto da Si lva,  no 333,  apto 1103,  Jd.  A lvorada,  CEP 78048-605.

U|{IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, doravante denominada UFMA, autarquia
especial de ensino superior. vinculada ao Ministério da Educação, com sede em São
LuísiMaranhão, na Av. dos Portugueses. s/n, Campus Universitário do Bacanga - CEP 65040-
080. inscrita no CNPJ sob o no 06.279\ 103/0001-19, neste ato representada por seu Magníf ico
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Reitor. Prof. Dr. NATALINO S^LpADO FILHO" brasileiro. portador da Carteira de



Identidade n" 68718 - SSP/h4A e do CPF n" O32.954.943-04, residente e domiciliado na Rua
dos Angelins, Qd-10, c-30, São Francisco, CEP 65076430, em SãoLuís/]VIA;

III\-IVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, doravante denominada UEMA,
autarquia especial de ensino superior, vinculada ao Ministerio da Educação, @ft sede em São
LuísAvlaranhão, na Cidade Universitaria Paulo VI - s/n - Tirirical - CEP 65055-310, inscrita
no CNPJ sob o no 06.352.421/0001'68, neste ato representada por seu Magnífico Reitor, Prof.
MSc. JOSE AUGUSTO SILVÀ OLIVEIRÂ, brasileiro, portâdor da Carteira de ldentidade
no 5579693-1 SSPA4A e do CPF no 038.148 .4A34O, residente e domiciliado Rua 05 Quadra
B, casa 09, Bairro COHASERMÀ CEP 65072-170 São LuísÂvIA;

TNSTmUTO FEDÍRAL rl0 ETIUCAÇÃO, CIENCTA E TECNOLÓGrA DO
MARAhHTiO, autarquia especial de ensino superior, vinculada ao Ministério da EducaSo,
com sede em São Luis - MAç Av. Getúlio Vargas, 04 - Bairro Monte Castelo, inscrita no
CNPJ sob o no 1ü.735.7451Cftül-g4, neste ato representada por seu Reitor, Prof. Msc. JOSE
FERREIRA COSTA brasileiro, poúador da Carteira de trdentidade RG n" 21714712002-3
SSP/ÌvÍA e do CPF n" 075 188 973 34. residente e domiciliado em São Luís - MA, na Rua
1200, Quadra12, çasa12. Bairro COHATRAC, CEP 65050-330; São Luís/lvÍA;

CENTRO IINfVERSITARIO IX) MÂRANIIAO, doravante denominado de UÌ\tI
localizado na Rua Josué Montello No. I, bairro Renascença II, em São Luís- MAç tendo como
Entidade Mantenedora o cEUMA - ASSOCIAçÃO DE ENSINO SUPERIO& CNPJ no
23.659.76310003-59, neste ato representada pela sua Reitora Professora CBISTINA NITZ
DA CRUZ, brasileira, casada, portadora da Cedula de ldentida.de no 208180837 SSP/SP,
inscrita no CPF n" 167616038-89.

IINIYERSIDADE Í'EDERAL DO PÀRÁ, doravante denominada UFPA, autarquia especial lt,íf't
de ensino superior, vinculada ao Ministerio da EducaSo, com sede na Cidade Universitáriu i lïi I ,,'
Prof. José da Silveira Netto, em Belém - PÀ na Rua Augusto Corrêa, 0l - Guamá, inscrita no r i|, I
CNPJ sob o no 34.621.74810}01,-23"neste ato representada por seu Magnífico Reitor, Prof. Dr. ! .,v
CARLOS EDILSON DE ÀLMEIDA MANESCIIY" brasileiro, portador da Carteira de t-" i,,

Identidade RG no 4A.59742 SSPIPA e do CPF no 066.166 .902-53, residente e domiciliado em
Belém - PA, na Av" Conselheiro Furtado,2lA5, Apto. 901 - Cremação;

A UNTVERSIDAIIE DO ESTÂIX) DO PÁRÂ doravante denorninada IIEPá. autarquia de
ensino superior, vinculada ao Ministerio da Educa$o, com sede em Belém/Pa, na Rua do
Una, 156 - Telegrafo, inscrita no CNPJ sob o no 348608330001-44, neste ato representada por
sua Magnífica Reitora, Prof. Dra. MARÍLIA BRASIL XAVIER, brasileira, portadora da
Carteira de ldentidade RG n" 3660258 SSPIPA e do CPF no 118.658.9A2-78, residente e

domiciliada em Belém - P4 na Tv. Dom Romualdo de Seixas, 156, apto.602 -Umanzal;

UFüYERSIDADE DÂ AMAZÔNIA, doravante denominada IJNÀMA, mantida pela
UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA - IINESPA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJIÌv{F sob o n" 15.752.68610001-44. com sede e foro nesta çidade de Belém,
Estado do Pará, na Avenida
personalidade jurídica de di

Cacela no ?,87, baino do Umarizal, instituição com



naítreza educacional de Ensino Superior, vinculada ao Sistema Federal de Ensino, com sede
nesta cidade de Eelém na Avenida Âlcindo Cacel4 to 2&7, bairro do Umarizal,neste ato
representada pelo seu Reitor, Professor AÌ.ffÔfVfO V^7, PEREIRA, brasileiro,
casado, endereço comercial em Belém/Pa, na Avenida Alcindo Cacsla, n" 287, portador do
CPFiI4F no 000.383.A02-A6 e do RG n" 3.572"324-SSP/PA:

FUNDAÇÃO UNTyERSIDAIIE FEDERAL IIE RONDONIA, doravante denominada
IJNIR, autarquia especial de ensino superior, vinculada ao Ministerio da Educação, com sede
em Porto Yelho - RO, na Br 3&,km 9,5 Campus Universitário José Ribeiro Filho, inscrita no
CNPJ sob o no A4.418.543/0001-90, neste ato representada por seu Magnífico Reitor, Prof. Dr.
JOSE JANUÁRIO DE OLIlrtrIRA AMÀRAL, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de
Identidade RGno 158098- SSP e do CPF n" 162.949.042-34. residente e domiciliado em Porto
Velho -, na Rua Padre Ángelo Cerri, 2375 Bairtoliberdade, Porto Velho CEP 76.803-865.

UNI\IERSIDAIIE FEDERAL DE RORAIMA" domvante denominada Utr'RR, autarquia
especial de ensino superior, vinçulada ao Ministério da Educação, çom sede em BOA VISTÁ'
RORAIMA, na Av. Cap. Ene Crarçeqn" 2413. Bairro Aeroporüo. CEP: 69304-000, inscrita no
CNPJ sob o f 34.792.A771OA0163, neste ato representada por seu Reitor Prof Dr.
ROBERTO RAMOS SANTOü brasileiro, solteiro, portador da Carteira de ldentidade RGno
2A44695 SSPIPR e do CPF n" 233.221.4M-53, residente e domiciliado em BOA VISTA-R&
na Rua Levindo Inácio de Oliveira,1.364. Bairro Paraviana, CEP 69 3W 272; 4(w-

T I

IJNIVERSIDAIIE F'EDERÀL DO TOCANTINS, doravante denominada UFT, autarquil í
especial de ensino superior vinçulada ao Ministéris da Educação, com sede em Palmas /TO,
na Av. Ns 15 AL CNO 14,81. IV, Palmas /TO, CEP 77.001-090, inscrita no CNPJ
05.149.72610001-04 sob o no 34.621.748/0001-23, neste ato reprcentada por seu Magnífico
Reitor, Prof. Dr. ALAÌ\[ KÁRIIEC MARTINS BARBIERO, brasileiro, casado" portador da
Carteira de Identidade RG nol97 -D CREA-TO e do CPF n" 433.693.831-87, residente e
domiciliado na Av. Ns 15 AL CNO 14, Bl. fV, Reitoria, Palmas lTO, CEP 77.001-090.

CONSIDERANDO:

A criação do DOUTORADO em Educação em Ciênçias e Matemiúica, na

modalidade AR, na € para a Região Amazônica justifica-se por diversas RAZÕES,

dentre as quais destacam-se:

D Discrepância intra-regional de distribuição dos poucos doutores na

Ensino de Ciârcias e Matemática, dispersos nas diversas IES da

enso território
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ii)

iiì

iv)

v)

vi)
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A baixa concentrago de doutor* da ãrea em determinados Estados, (Á qï"

provoca isolamento desss doutores, dificultardo a inbração necessária para a

produ$o e divulgação científica e dernais funções doutorais, como orientações

de mestrandos, tüIla vez que também os cuÍsos de mestrado são escassos na

região.

Carênçia, na região, de docentes pesquisadorc com formação doutoral na ârea

de Ensino de Ciências e Matem:ática.

As iniciativas empreendidas pelas IES associadas para suprir seus quadros de

doutores na área, como ooncuÍsos públicos, contratos de professores visitantes,

dentre outras, ainda não suprem a demanda.

A insuficiente disponibilidade de doutores pesquisadores da área no país, bem

como o limitado número de vagas oferecidas em progÍamas de pós-graduação

na area, que não permitem suprir as necessidades existentes-

A urgência de se formar, de modo mais decisivo, para a região e na região,

docentes doutores aptos a construir novos conhecimentos sobre formação de

professores e ensino de ciências e matemática a partir de realidades próprias

dos contextos regionais, ern diálogo multirrelacional constante mm a literatura

nacional e internacional.

A insuficiência no país de pÍogramas de doutorado na área de Ensino

Ciências e Matemática para suprir as dernandas nacionais de formação

pesquisadorc.

viii) A existência de um ctlfso de doutorado na Região da Amazônia Legal.

i*) A necesúria fonnação de doutore"s da Amazônia na Amazônia gerando a

desejada fxação de especialistas de alto nível na Região;

x) A constante existência de dados que evidenciam discrepância regional do norte

brasileiro com rcpeito a regiões do centro sul do país, em rela$o aos

indicadores de competência çientífica e tecnológica e de educação em Ciências

e Matemática; que, â nosso veÍ;

A implantação e implementação de políticas públicas que visam o

de

de.n

vii)

desenvolvimenp regional o que pressupõern

xi)

q( d-



de Ensino de Ciências e Matemátba, para a devida compreensão das relações

entre Ciênci4 Tecrrologia, Socidade e Ambiente;

xii) A necessidade de ampliação da capacidade regional de construção e

sistematização de conhecimentos na ârea de Ensino de Ciências e Matemática e

formação de professores ;

xiii) A necessária instalação de novos programas de mestrado acadêmico e

profissional na Região, o que só será possível coÍn a formação de novos

doutores;

xiv) Entendimento de que o desenvolvimento com sustsrtabilidade da região só se

daú com a fomração de profissionais inseridos nela formando novos

profissionais, formulando e executando políticas publicas paÍa a região o que se

darâ a partir da produção de coúecimentos, pela pesquisa da e na região;

xv) Disposição das IES da região em se associar, organizando seus docentes

doutores, com o intrito de superar ou, pelo menos, mtnimizar de forma

colaborativa as dificuldades e carências enumeradas.

RESOLVEM:

Celebrar o presente Convênio de Cooperago que seni regido pelas normas da l-ei n. 8666/93 e
suas alterações, do Decreto n.93872í86 e da Instru$o Normativa da Seçretaria do Tesouro
Nacional n-.ulgT"bemcomopelascondiçõesaseguir. l,íi /i  [1i,, '' I li''
CLÁUST]LA PRIMEIRA - IX} OanETO . 
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Constitui objeto do presente Convênio a cooperação acadênrica e o intercâmbio técnico,
científico, cultural e tecnológico enfre IES associadas da Amazônia Legal Brasileira, por
intermédio da Rede Amazônica de Educação em Ciências - REAMEC -, visando à criação e a
implantação do Programa de l)outorado em Educação em Ciências e lltatemática-
PPGECEIÌ{/REAMEC - a fim de formar resursos humanos em nível de doutorado paÍa atuar
na pesquisa, na doc&rcia e na forma$o de professorw na área de Educação em Ciências e
Matemática, que contribvaÍn paril a produ$o de novos conheçimentos, paÍa a melhoria do
ensino e da aprendizagem e çonse{
Amazônica.
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cr,Áusur,,l spcrlhlrlA * DA TrpoLoGrA r)Âs rNsTrruÇops r),4 Assocltbio
EMREI'E

As IES que assinam este Convênio se incluem nas categorias de:

I - Instituições Âssociadas

São as Instituição que assinaram o termo de adesão à Associa$o em Rede, em março de 2008,
quando da apresenteÉo da proposta do Programa à CAPES - APCN 2008 - e aquelas que
vieremaaderiràRede.

II - Instituição Coordenadora Geral

A coordenação geral é exercida por uma das institrições coordenadoras de Pólo Acadêmico da
PPGECEMREAMEC;

III - Instituições Coordenadoras de Pólos Acadêmicos

São as instituições integrantes do PPGECEMIREAMEC denfe as que possuem pelo menos
um Curso de Mestrado dafuen 46 ou daBducaqãq com linha de pesquisa da área, e com
docentes credenciados como pemanente no progÍïrma;

fV - Instituições Representantes Estaduais

São as instituições integrantes da REAMEC, eleitas entre as IES de cada Estado.

CLAUSULA TARCEIRA _ DOS COMPROMISSOS E ATRIBT]ICOES DAS IES
ASSOCIADAS

a) Cabe a eada IES associada designar um docente da área de Educação em Ciências e
Matemática, de sua IES como Representanúe Institucional junto à Representaçãorj
Estadual do PPC#CEM;

b) Cabe à IES Representante Estadual, conforme consta no regimento do
nomear o seu representante para representâr o Estado junto à rede e
respectivo Núcleo Estadual de Estudos e Pesquisa em Educação em
Matemática:

c) As IEs associadas deverão apoiar o Representante Estadual em suas atribuições junto
ao respectivo Núcleo Estadual de Estudos e Pesquisas em Educa$o em Ciências e
Matemática e junto ao colegiado do programa; compartilhando despesas financeiras de
deslocamentos e material de consumo;

PPGE
coordenar o

Ciências e

deslocamentos e mateflal de consumo; n

d) A, IEs represen$rfip estaduais devem disponibilizar estrutura fisiea (laboratórios, hli
bibliotecas, equ{parfrentos multimídia e sala(s)^ de aula), 
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e)

^ /^

desenvolvimento das atividades do Programa, contando para isso oom o ^OrrT O{
demais IES associadas de seu estado;

Yiabill.a;ar e garantir a permanência do doutorando docente sua IEs na IEs de seu
orientador e/ou Polo acadêmico nos períodos de oferta de disciplinas e seminários, nos
três meses que antecedem a qualificação e defesa de tese e para cumprir estagio
docência;

Cabe as Institrições coordenadoras: geral, de Pólos Acadêmicos e estaduais,
disponibilizar espaço fisico, mobiliários, docentes e técnicos para o funcionamento de
Secretarias que atuarão como órgãos executivos do Colegiado e serão responsáveis
diretos pela gestão acadêmica do PPGECEM-REAMEC, contando para isso com o
apoio das demais IES assoçiadas de seu estado;

Disponibilizar dç.entes-pesquisadores, mediante credenciamento do colegiado do
programa, pam desenvolvimento das atividades curriculares do Programa tais como
disciplinas, seminários de pesquis4 orientações doutorais enffe ouffas;

As Instituições Representantes Estaduais, com apoio das demais IEs associadas do seu
Estado, deverão criar e crânter os Núcleos Estaduais de Estudos e Pesquisas em
Educação em Ciências e Matemátic4 que congregarão gíupos de pesquisa das
Instituições participantes, assegufiÌndo a regularidade da produção acadêmiça e a
organizaçãa de estudos e fióruns de discussão acadêmiça;

Cabe às IES Associadas custear e divulgar os editais, calendários acadêmicos,
prospectos, informativos do Programa no âmbito do respectivo Estado;

s)

h)

i)

i )

k)

Apoiar finançeiramente as atividades do PPGECEM-REAMEC em parceria
CAPES e/ou outras fontes de financiamento:

Promover a colaboração e a cooperação entre as IES Associa.das tendo em
objetivo final do convênio e o desenvolvime,trto humano e regio'nal;

com a

vista

l) Assegurar a implantação e o funcionamento de um sisterna de comunicação em
para o desenvolvimerúo das atividades do programa.

cLÁus{JLA QUARïA: r}A ÂDMrssÃo Ao pRoGRAMA

A admissão de uma ou mais turmas ao Prugrama de l)cutorado em Educaçâo em Ciências
e Matemática PPGECEM-REAMEC- terá seu período determinado em editais próprios
publicados pelo Colegiado do Programa nas condições a seguir discriminadas:

a) Poderão inscrever-se para a seleção ao Programa em nível de Doutorado,
titulo de mestre na âren. o1í\ea afim relacionadas ao programa;

e-,
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b) O Colegiado do Programa frxaÍiLo número de vagas em cada linha de pesquisa terrarrdJe-
considera$o a capaeidade de orienta$o do corpc docurte, distribuido pelas Instituições
associadas, âzendo constar no Edital de inscrição;

c) A admissão ao Progmma será ren"lizaáa após o processo de seleção, o qual será
cumulativamente sliÍninatorio e classificatorio Ê realizado por uma comissão de
professores doutors daârea iadicada pelo Colegiado do Programa;

d) O processo de seleção constará de:

I - prova escrita;
II - apresentaSo e defesa do projeto de pesquisa;
III - análise do Curriculum lriae.

e) Os alunos apreseatarão um projeto de pesquisa indicando sua área de interesse, o qual
norteará a Comissõo de Seleção na escolha do(s) orientador(es) entre aqueles professores
credenciados que tenharn identidade com as propostas de estudos apresentadas;

cLÁusuLA QUTNTA: DAS ATTYTDATIES ACADnnTCaS

Todas as atividades acadêmicas referidas neste convênio serão reguladas pelo Regimento e
demais norrÌux do PPGECEM- REAMEC.

a) O Colegiado do curso aprovará, antes de cada período letivo, um calendário escolar
contendo os prazos e os períodos definidos para a pré-matrícula, matricula em disciplinas,
ajustamento de rnatrícula, fiaÍrcamento de matrícula em disciplinas, intemrpção de estudos,
exames de proficiência em línguas estrangeiras ou disciplinas e demais atividades
acadêmicas;

b) O Programa de Educação em Ciências e Maternáticâ é constituido por disciplinas
obrigatórias e eletivas; seminários de pesquisa; atividades programadas, estágio docênci
com os créditos respectivos a seguir discriminados:

Natureza das atividades

Disciplinas

Seminários

Atividades Pro gramadas

Esagio de docência

ElaboraSo e defesa da Tese

Créditos

40

Iforas atividades

600 h/a

240h/a

180 h/a

120

1.l$Ahla

2.288h/a

t6

T2

08

76

r52 ,'fl
Q-nu

l"

Total

UVç



Da oferta dos componentes curriculares:

a) As disciplinas obrigatórias do Programa serão rninisfadas pelos professores
pelo Colegiado em pólos acadêmieos para minimizar o deslocamento dos pro
alunos;

b) As disciplinas eletivas poder:ão ser cuaadas no proprio Estado ou em pólos de escolha do
doutorando, com anuência do orientador, sendo garantido, pela instituição de origem apoio
para deslocamento e bolsa no período em que os doutorandos se deslocarem para fora de
seu local de residência;

c) O acompanhamento do curso obedecerá aos critérios fixados pelo Regimento do
Programa;

d) A defesa da tese deverâ, acontecer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses
contados a partir do início do curso, respeitados os casos aprovados pelo Colegiado de
suspensão de atividades acadêrnicas;

e) O curso de doutorado é conçluido pelos doutorandos mediante aprovaSo de uma tese
inédita por banca e:raminadora aprovada pelo colegiado,

t No período entre o quarto e sexto semestre de curso, os doutorandos deverão cumprir um
esúgio docência na IES de um de seu(s) orientador(es)

g) O Estágio Docência será obrigatório para doutorando bolsista e constará da preparação e
regência de disciplina em curso de licençiatura ü íxea, com anuência e supervisão do
orientador e acompanhamento do professor da respectiva disciplina.

h) Permanência do doutorando na IES de seu orientador por um período de três meses para
preparaÍ e proceder à qualificação de tese, sendo o mesmo tempo destinado a orientação e
preparação para a defesa de tese.

O tempo de integralízação do Doutorado Educação em Ciências e Matemática é
(quarenta e oito) meses, respeitando os dispositivos do regimento do programe.

CLÁUSULA SúT[*IA: DOS RECTJRSOS F.INANCEIROS

Os recursos financeiros necessários à realizaçã'o do Programa de l)outorado em Educação
em Ciôncias e Matemática são de responsabilidade das IES Associadas que compõem a
REAMEC e deverão ser especificados em Termo Aditivo deste convênio, contemplando o
custeio das seguintes dcpesas:

a) Custeio de passagens,

Iw
t/

credenciados
fessores e dos

pólos para ministrar as disci



b)

c)

Custeio de bolsas de estudo e pâssagens terrestres ou aéreas paJa os doutorandos cursarem
disciplinas em uma das mS pólq seminários e estágio, bem corno realização da
qualificação e defesa detese;

Aquisição de material bibliografic,o, peíünnente e de consumo e despesas de serviço de
pessoa fisica e jurídica.

cLAUSttLA OTTAVA * DO ORÇAMENTO
O orçamento será apresentado em termo aditivo que tratará dos recursos financeiros
necessários a execu$o do programa.

CLÁUSULA NONA: DA YIGÊNCIA
O presente convênio vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data da sua
publicação no DOU, podendo ser prorrogado por interesse das partes.

CLÁUSULA DECIMA: I}A PT]BLICAÇÃO

Compete à UNWERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT - providenciar a
publicação deste convênio, em extraÍo, qo DOU, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, a contar
de sua assinatura, na forma do art. 61 $ Uaico da Lei 8.ó6,6/93 e art.33, inciso II, do Decreto-
Lei93.872186.

CLÁUSTJLA }ÉCIMA PRIMEIRA: I}Â RESCISÃO E DA DEN{INCIA

O presente convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante comum acordo entre os
partícipes, ou unilateralmente, mediante notifica$o, com anteçedência mínima de 3O(trinta)
dias, respeitadas as obrigações assumidas com terceiros e saldados os compromissos,.,,
financeiros entre os participantes ' t!" i

'g.j
Poderá também ser denunciado d*de que haja inadimplemento de qualquer das cláusulas ou fu.
condições aqui pactuadas ou ainda mudança de sua finalidade. j f

i l i d

cl,Áustrr,A DúcrMA sEGUNDA - DAs ALTERAÇÕES u'" Y

As adições ou variações em qualquer Clátsula deste Convênio que porventura sejam
necessárias serão formalizadas atraves de Termos Aditivos ao presente Convênio, os quais
passarão a fazer parte integrante deste.

CLÁUSULA DúCIMA TEIrC{IRA _ DO FORO

As dúvidas, controvérsias e litígios oriundos do presente Convênio serão dirimidos na Justiça
Federal, Seção Judiciária de Mato Grosso,

que seja.
de Cuiabá" com exclusão de

fl
g

F
qualquer outro, por mais pri

,/



E por estarem juntas e contratadas, partícipes assinam o presente instrumento em 03 (frês)
vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na pres€nça de A2 (duas) testemunhas que
abaixo são identificadas.

Cuiabá/lvlT"25 de novembro de 2014.

REITORA I}A

CARLOS EI)
REITOR I}A

REITOR DA IINIVERSIDADE DO ESTADO IX) AMAZONAS

REITORA DA I]NIYERSIDAI}E F'EDERAL DO ACRE

JOSE C TAVARES CARV
REITORDA RSIDÂI}E FEDERAL Â]ì{APA

SILVA
RErroRA DA rUNrlAÇAO DO AMAZONAS

t

12



REITOR DO INSTITUTO F'EDERAL DA EDÚCAÇÃO, CTÊNCTA E TECNOLOGIA
DO AMAZONAS

"-it(i" J ;...
ADRTANO VA

DE MÂTO

FILHO
REITOR DO

JOSE AUGU SILVA
ITOR I}A I}NTVERSIDAI}E ESTAD

üraltüirt ryt,",,
Plan€,. s Admtntstfaça.

JOS COSTA
P@cal Oo Mararura,

da Relloila

REITORDO INSTMUO

REITORÀDO CENTRO

MARILIA
REITORA DA

ERAL DE EDUCAÇAO, C
DO MARAM{ÃO

LOGIA

@
CRISTTNA\D{WZDA CRUZ

ÁmoDo MARÂNr{Ão

\rIER
E DO ESTAI}O DO PARA

^ D^',1
ANTONIO I}E CARVAL}JOVAZ PEREIRA

REITOR DA UNIVERSII}AI}E DA AlVIAZOXTN
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JOSÉ JÂIYUÁRI0 AMARÂL
RErroR DA FtihÜ)AçÃO DE ROI\DOIVIA

ROBERTO
REITOR DA FEDERAL I}

ALÁIìI KARDEC MARTINS BARBIERO
REITOR DA TJIìrIVERSIDAI}E FEI}ERAL I}O TOCANTINS
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