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As 17 horas do dia 01 de agosto de 2011, na sala do Mestrado em Educação, na Universidade
Federal de Rondônia, Porto Velho, deu-se início da reunião ordinária dos professores do
colegiado do Mestrado em Educação. Estavam presentes os seguintes professores: Marco
Antônio, Tânia Brasileiro, Carmem, Rosângela França, José Lucas Bueno, e a professora
Andréia como convidada. A reunião teve inicio com a leitura e aprovação das Atas das
reuniões ocorridas em 02 de junho e 15 de junho de 2011. A professora Tânia entregou à
professora Andréia o processo de convalidação do título de Mestrado de Giovana Alexandra
Stevanato, SIAPE 1825813, obtido na Universidad Central "Marta de Abreu" de Las Villas,
Cuba, no período de janeiro de 2001 a fevereiro de 2003, para verificação da pertinência do
processo. A consulta se deu devido ao fato da professora ser perita em legislação. A
professora Tânia informa a aprovação de diferentes trabalhos no XX EPENN - Manaus, que
ocorrerá do dia 23 a 26 de agosto. Dos professores que representarão o programa no evento
listam-se os seguintes: Nair Gurgel, Maria do Socorro Pessoa, Rosângela França, Tânia
Brasileiro e José Lucas Pimenta Bueno, Antônio Carlos Maciel e Carmem. A professora
Tânia informa aos membros que os professores terão diárias e passagens retiradas do Proap.
Ressalta-se também a necessidade dos professores enviarem dados de suas atividades para
preenchimento de documento de vinculação do programa junto à Anped. Sobre o quadro de
disciplinas, informa-se que se encontra disponibilizado na página do programa. Informa-se
também que a professora Maria do Socorro ministrará disciplina intensiva em função de seu
deslocamento de Vilhena. Fica acordado que os docentes deverão disponibilizar o plano de
trabalho das respectivas disciplinas. A professora Tânia alerta para o fato de que os alunos
sejam orientados a matricularem-se nas disciplinas obrigatórias de linha, além daquelas
pertinentes ao objeto de pesquisa. Sobre as qualificações: a professora Tânia afirma a
urgência de indicação das bancas pelos professores do colegiado. Também é necessário que
os alunos estejam com a situação regularizada em todas as disciplinas. A professora Tânia
apresentou ao colegiado as cartas das professoras Aparecida Zunin e Maria do Carmo
solicitando aos presentes a convalidação dos exames de qualificação dos respectivos
orientandos: Paula Femanda P. Macêdo Benarrosh e Gidalti Guedes da Silva, que ocorreu
durante o seminário da disciplina Seminário de Pesquisa 11, tendo em vista que os alunos
demonstraram os requisitos necessários para qualificação, além de contar com a
recomendação dos professores convidados Dr. Guilhermo Arias Beaton e Dra. Laura Marisa
Camielo Calejon. Os requerentes solicitam também que os professores sejam validados com
membros da banca de qualificação. O colegiado aprovou a solicitação requerida. Sobre a
solicitação de credenciamento de professores, registre-se que as professoras Anamaria
Silveira (DCHS- Campus Ji-Paraná) e Marilsa Miranda de Souza solicitam credenciamento
junto ao colegiado do programa. A professora Marilsa propõe se vincular a linha de Políticas
e Gestão Educacional, além de propor a disciplina de Educação e Movimentos Sociais. Já a
professora Anamaria se dispõe a vincular a Linha de Formação Docente. Fica aprovado por
unanimidade o credenciamento das professoras. O aluno Domingos Perpétuo Alves Soares
encaminhou os problemas que enfrenta com a orientação. Nesse sentido, encaminhou a uma
carta ao secretário do Mestrado em Educação (Lucas). A professora Carmem solicitou à
coordenaçãoque mediassea situaçãocom objetivode evitar maiorescon:;nto~~
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professora Tânia informa que ainda não foi entregue o relatório do evento do Procad. A
professora que a Professora Carmem justificou a não entrega do projeto do Mestrado
Profissional, mas será entregue na próxima reunião. Esta ata foi lavrada e assinada por mim,
Marco Antônio de Oliveira Gomes e revista pela professora Tânia Brasileiro. Porto Velho, 01
de agosto de 2011.
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