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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COlEGIADO DO MESTRADO EM EDUCAÇÃO - UNIR.

Aos 02 dias do mês de junho de 2011, às 18 horas, na sala do mestrado em educação,

reuniu-se o Colegiado do Mestrado em Educação da Universidade Federal de Rondônia,

com os seguintes presentes: Marco Antônio, Walterlina, Rosangela França, Tânia Brasileiro,

Lucos, Antonio Carlos Maciel, Carmem, Maria do Carmo, e os representantes do corpo

discente: Adão, Gidalti, e Allan. 1 - Informes: A professora Tânia informa a ausência da

professora Cidinha em função de Viagem para apresentação de trabalho aprovado em

evenlo nacional; A professora Tânia afirma que os recursos oriundos da Capes ainda não

chegaram ao programa; a professora Maria do Carmo entende que o Colegiado do

programa de Mestrado deve posicionar-se diante da ausência de recursos. Para isso,

propõe uma carta do colegiado solicilando da Reiloria transparência e clareza dos

recursos disponíveis. A professora Tânia, retomando a palavra, solicita a participação dos

-- 14 professoresno dia a dia do programa, propondo para isso,a dislribuição de tarefas entre

15 os professores. Informa lambém que o programa ainda não eslá cadaslrado no Forpred

16 por falta de pagamento da Unir,além de apontar a necessidade de credenciá-Io junto a

17 Anped. O professor Maciel, relata a sua participação e do professor Anselmo no

18 Seminário do PROCAD.A experiência contribui para o aperfeiçoamento do programa de

19 mestrado. O professor entende que é fundamental a participação dos alunos no

20 inlercãmbio. A professora Walterlina informa sobre o diálogo que leve com o professor

21 Antônio C. Maciel e da oferta de seminários, ligados à educação superior e as Trajetórias

22 das políticas para o desenvolvimento amazônico: implicações educacionais. A

23 professora Walterlina salienta a necessidade de fortalecimento dos grupos de pesquisa

24 dentro do mestrado e destaca que solicitou ao professor Norberto, bem como o professor

25 Lamar, uma aula aberta. Emseu enlendimenlo, a pesquisa em 8ducação superior é algo

26 muito recente. Informa também, que não haverá custos para a vinda do professor

- 27 Lamar. A professora Maria do Carmo informa sua viagem para Espanha para

28 apresentação do programa Pro Infantil em outubro. O professor Lucas, enfatiza a

29 necessidade de reestruturar a Revista Práxis.Ressalte-seque o professor é Editor da Edufro

30 e que participará do evento dos editores de periódicos pós graduaçõo em Manaus. 2.

31 XX EPENN - A professora Tânia salienla a indicação dos professores Maciel e Carmem

32 para participação em mesas do XX EPENN,Manaus. Porém, em virtude da proximidade

33 do término dos prazos, solicita a entrega dos textos para o evento. Enfatiza também a

34 necessidade de orientar os alunos para o inscreverem seus lrobalhos. 3. DISCIPLINAS - A

35 professora informa a oferta das disciplinas obriga tórias do programa na Linha de Gestão:

36 Estado e Políticas Públicos em Educação (professores Marco e Andréia) e Formação;

37 Formaçõo de Professores:Cultura, Soberos e Prálicas (professoras Carmem e Rosõngela).

38 As disciplinas optalivas ficaram sob a responsabilidade dos professores: Tõnia (Docência
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no ensino superior), Carmem e Dorosnil (Tópicos r=speciaisern Currículo), Mario do Carmo

(Avaliação Institucional).

4. QUALIFICAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES: A professora Tânia destaca que a qualificação

deveró ocorrer até o final de agosto imprelerivelmente. No entanlo, enfatizo-se que não

hó recursos paro diárias de professores de outras instituições. Ressalte-se também que o

qualificação será com sessão fechada ao público. 4.1. Sobre os critérios e modalidades:

presencio I; vídeo conferência ou parecer substanciado. 4.2 Indico-se que o texto o ser

apresentado no ato do qualificação, contemple pelo menos: o) uma introdução,

contendo o apresentação do temática e do problemático, justificativo, com objetivos

do pesquisa, indicação do metodologia e uma proposto de estrutura de dissertação; b)

seções que indicam o arcabouço teórico e rnetodológico; c) análise preliminar ou inicial

dos dados coletados à luz da teoria requerida; d) encaminhamenlo para finalização das

análises; d) referências e) apresentação dos instrumentos de pesquisa utilizados ou o ser

utilizados com apêndices; f) trabalho dentro das norrnas do ABNT. 5. PROCAD. A

professora Tãnia expressou sua preocupação com a reunião de esludos com os

professoresdo USP,agenda do paro 08 à 13de julho de 2011. Saliento que não pretende

coordenar os preparativos para o encontro. O professor Maciel prontifica-se a mediar o

enconlro. O Lucos entende que o encontro deve ser "enxuto" e objetivo para o

desenvolvimento do trabalho. Por isso, entende que deve pensar em ambientes

acessíveisque não impliquem em deslocamento.

6. OUTROS - A professora Tânia aproveita para aponlar a sua insalisfação com a

sobrecarga de trabalho. A participação pontual de alguns professores não é suficiente

paro todas as demandas do programo. Nado mais havendo o constar, lavrei o presente

ato que será lido, aprovado e assinada ~presentes.

Marco Anlônio de Oliveira Gomes__ ~~~-~~ _

Walterlina Brasil ;---- _

RosangelaFrança ~~~~~~~~~-----------------------------
Tônia S.A. Brasileiro ~E~~~~+:_=:::::..--~--------------
Lucas Pedreiro Bueno. --~----+___t':Jj===::!tJ::.~---------------

Antonio Carlas Maciel ~----jL~-.-,~.-=_~.-::c-__ -_-, -----r-------------

Carrnern Vel-anga~<:::Cs-=·~-~--~~=--:q==-=---__'----------------------
Maria do Carmo +-+- _
Adão (discente) _

Gidalti (discente) ~~~~-,~-------------------------------------
Allan (díscente) _
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