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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 06 DE OUTUBRODE 2Q16

1 . Aos seis dias do mês de outubro do ano-de dois mil e dezesseis, às quinze horas,. .

2 reuniram-se na Universidade' Federal de Rondônia, Campus de Porto Velho, o
3 colegiado do Programa de Pós Graduação $,trictoS,ensu- Mestrado Acadêmico em

4 Educação, onde estiveram presentes a coordenadora do curso, Prof.ª Dr.ª. . . ('

5 Rosánqela de Fátima Cavalcante França, que presidiu a reunião, os professores, Dr.

6 Antônio Carlos Maciel, Dr. Clarides Henrich de Barba, Dr.ª Nair Gurgel Ferrelra do

7 Amaral, Dr.ª Carmen Tereza Velanga e Dr.ª. Marilsa Miranda de Souza, As,
8 mestrandas, titular e suplente, representantes da iinha de pesquisa, Gestão e

.9 Polítícas Éducacionais, respectivamente: Cintia Adélia da Silva e Ana Luiza Coelho

10 Ferreira Pinhal, a qual está secretariando a reunião -e redigindo esta. ata. Os.

11 docentes: Dr.ª Aparecida Luzia Alzira Zuin· e Dr, Wendell ~iori de Faria e o
. . :. .

12 representante da linha de, pesquisa Ranieri Braga dos Santos justificaram a
I ", '

13 ausência. O ·prof. Dr. José Lucas Pedreira Bueno não justificou sua' ausência;

14 Dando-se início à reunião, assumindo a ,direção dos trabalhos,. a prof. Rosângela

15 França apresentou' a seguinte oroern 'do dia: I. .Informes; 11. Eleição para .

. 16 .Coordenaoor do PPGE; lll. Requerimento ~domestrado .Leandro; IV. Requerimento

17 do Proí. Ciarides; V. Aprovação de bancas de Defesa e Qualificaçãç; VI. PROAP;

18 . VII. Ficha de Proposta de Viagem; VIII. Oferta de disciplina optativa na linha Políticas.
, .

'. .

19 e Gestão Educaclonal: IX. Seminário de ·Integração da turma do Processo Seletivo

20 '. 2016; X. Cronoqrama de Disciplinas 2016.2; XI. Outros. Ordem do Dia: I. \

21 INFORMES: A' professora Carmen Velanga convida todos para o evento sobre a

22. internacionalização da fronteira, onde está coordenando um dos eixos, que ocorrerá. . . .
23 nos dias 27 e 28 de outubro em Guajará-Mirim e encontra-se com as inscrições

24 abertas até o dla 10 para, apresentação de trabalho. O. professor Clarides informa
.' '.

25 que estará partic.ipandoda ANP~D, nos dias 19 a 21 de outubro, com os trabalhos

26 aprovados "Educadores' Ambíentaís no processo de formação na iniciação à·

27 docência em escolas de, Porto. Velho" .e "As tecnologias da informação e
I .

28 com~nicação na educação: eman~ipação ou alienação". O professor Maciei

29 . participará no mesmo evento com o trabalho "Politecnia, emancipação e.diversidade
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30 cultural: desaficsarnazônicos na 'formação docente". O professor Maciel informou

'31 que foi realizado com êxito o evento do PROCAD nos dias 29 e 30 de setembro na
, , ,

32 UNIR. 11.Eleição para Coordenador do PPGE: a professora Rosângela informa
J

33' que cumpriu seu mandato de 02 anos na coordenação do, Mestrado, sendo
, ,

34 necessária eleição para novo coordenador e apresenta o professor Dr. Antônio

35 Carlos Maciel como candidato. O protessor Maciel fala da tmportáncia dos

36 professores e alunos estarem presentes nas reuniões da ANPED. Por unanimidade

37 o Prof. Maciel é eleito 9 novo coordenador do mestrado .ecaoêmco em educação. 11I.

38 Requerimento do mestrado Leandro: o bolsista solicita a realização de seu

39 estágio docente nó IFRO de Ariquernes considerando que o local é .o seu objeto de

40 pesquisa para a dissertação. Solicitação negada de acordo com as normas da

41 CAPES (art. 18). IV. Requer!mento do Prot, Clarides: requerimento da mestranda. '

42 Lilian Catiuscia solicitando prorrogação de prazo por motivo de saúde: Foi ap.rovado

43 prazo de 06 meses, a contar da data de lnteqraüzação dos dois a~e;>sdo curso a

44 qual ocorreu em 29/09/2016 Novo prazo da mestranda: 11.02.2017; Os mestrandos
. '

45 Silvana de Fátima dos Santos e José Aparecido da Cruz também solicitaram

46 prorrogação do prazo. Foi concedido, passando e ambos têm até 27.03.2017 para a
. '

47 defesa. V; Aprovação de bancas de Defesa,e Qualificação: .foi convalidada a

, 48 ' qualíflcação da mestranda Vanderléla Barbosa reaflzada nC?dia 30.09.2016 e

49 aprovada sua solicitação para defesa no dia' 31.1 0.2016. Foi aprovada a qualificação

50 da mestranda Angélica Ortiz para o dia 10/10/.2016. A professora Rosângela informa'

51 que as defesas das mestrandas Luciene e Ângela estão. previstas para o dia

52 03.11 .2016 devido à nscessíoade de adequação da agenda do membro externo da

53 banca. VI. PROAP: a professora Rosângela informou aos presentes sobre o valor

54 disponível 'para diárias e realizou o rateio do valor entre os docentes do programa,

55 todos de acordo. VII. Ficha de Proposta de Viagem: a coordenadora destacou que
. '

56 os pedidos para viagens devem ser encaminhados por meio de formulário ,específico

57 para tal, com um prazo de até 20 dias antes das. referidas viagens. VIII. Oferta de

58 disciplina optativa na linha de pesquisa Políticas e Gestão Educacional:

59 'considerando requerimento dos alunos da, linha de Políticas e Gestão Educacional; o. . . . .
60,' professor Clarides irá ofertar a disciplina "Educação e Desenvolvimento Amazônico",
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na data de 28.11.2016 à 03.12.2016. A professora Carmen irá ofertar a disciplina
". ' . -,

"Tópicos Especiais 'em Currículo", nas datas 14 a 18.11:2016 e 28 e 29.11.2016.

Ambas dlsclpllnas são optativas e estão disponíveis todas as turmas. IX. Seminário

de Integração da turma do Processo Sel~tivo 20,16: a coordenadora inform~ que

no dia 07.1 O'será realizado o seminário de integração da turma do Processo Seletivo

2016, sendo' fundamental a participação dos professores do programa é dos alunos

da turma de 2015. X. Cronograma de Disciplinas 2016.2: O professor Maciel irá

ofertar adíscípüna Metodologia da Pesquisa em Educação para a turma 2016~ sendo

as. datas repassadas à coordenação nos próximos dias. XI, Outros: a professora

Carmen apresenta seu projeto de PIBIC/PROCAD (incluir nome do projeto e alunas)

sendo aprovado por unanimidade. O professor Clarides destacou aos presentes que .

a: FAPERO encontra-se com edital aberto. Encerrando-se os pontos de pauta e nada'

mais havendo a se tratar, eu Ana Luiza Coelho Ferreira Pinhal, lavrei a presente,

que depois de. lida, discutida e aprovada, 'segue assinada por mim e pelos demais

presentes.
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XII, Informe: a Professora Rosângela de Fátima Cavalcante França informa que no

período de 24/10 a 27/10/2016 será realizada a disciplina de seminário II(Seminário

de Dissertação) para a turma de 2015.


