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1 Aos oito dias do mês de Outubro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas,
2 reuniram-se na Universidade Federal de Rondônia, Campus de Porto Velho, o
3 colegiado do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu - Mestrado Acadêmico em
4 Educação, onde estiveram presentes a coordenadora do curso, Prof." Dr.a

5 Rosângela de Fátima Cavalcante França, que presidiu a reunião, os professores,
6 Dr." Carmen Tereza Velanga, Dr." Aparecida Luzia Alzira Zuin, Dr." Clarides Henrich
7 de Barba, Dr. Wendell Fiori de Faria e o membro discente Rafael Antônio Ramos de
8 Oliveira, e a técnica em assuntos educacionais Fernanda Dias da Silva, a qual está
9 secretariando a reunião e redigindo esta ata. Os docentes Dr. José Lucas Pedreira

10 Bueno e Dr." Marilsa Miranda de Souza justificaram a ausência. Dando inicio aos
11 trabalhos, a coordenadora informou que os programas de pós-graduação em
12 educação revindicaram que o prazo da Plataforma Sucupira fosse prorrogado para
13 o dia 25 de Outubro de 2015, e pediu aos presentes que atualizassem o currículo
14 Lattes para que a referida plataforma seja atualizada. Em seguida, dando
15 continuidade aos informes, a coordenação informou que esteve na 37a reunião do
16 Forpred, onde foram eleitos os novos coordenadores do Forpred.Os demais
17 membros não fizeram informes. Dando início a ordem do dia, a coordenadora tratou
18 sobre a segunda chamada do Processo Seletivo 2015, comunicou aos membros
19 presentes que um dos candidatos da linha um não fez a matrícula, e como não há
20 candidato classificado na linha um, somente na linha dois, sugeriu que o candidato
21 seja remanejado para a linha um. Como o projeto do candidato remanescente tem
22 relação com educação especial, a coordenadora sugeriu que a Prof." Dr.a Carmen
23 Tereza Velanga assumisse a orientação do candidato número 78965 e o candidato
24 de número 78985 designados a ela no Processo Seletivo 2015 fosse transferido ao
25 Prof. Dr. Wendell Fiori de Faria. O colegiado aprovou a sugestão por
26 UNANIMIDADE. Em seguida, a coordenadora esclareceu os membros presentes
27 sobre o processo seletivo do PROCAD/Chamada pública 001/2015/MEDUC, e
28 informou que os candidatos que possuem bolsa de demanda social da CAPES
29 teriam que abrir mão da bolsa, pediu aos professores que sensibilizassem os alunos
30 sobre este processo seletivo. Dando inicio ao terceiro ponto de pauta, sobre os
31 recursos do PROAP, a coordenadora informou que foi disponibilizado R$ 22.000
32 (vinte e dois mil reais) para o programa, relatou que parte do dinheiro foi gasto com
33 viagens e passagens da coordenação, e que o montante restante a ser informado
34 futuramente pela Propesq será dividido em partes iguais para os docentes do
35 programa. A decisão foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. f:.
36 respeito da Semana Educa, a coordenadora informou que o Prof. Dr. Wendell Flori
37 de Faria se retirou da coordenação da Semana Educa e que essa a assumiu. A
38 coordenadora sugeriu que o tema do evento trate sobre "Educação Integral", e que o
39 evento ocorra nos dias dois, três e quatro de dezembro, aproveitando para utilizar de
40 forma eficiente os recursos que serão gastos com membros externos das futuras
41 bancas de defesa, relatou também que todos os docentes do programa integrarão a
42 comissão científica do evento que será presidida pela Prof." Dr." Carmen Tereza
43 Velanga, e que os alunos da turma 2014 estarão envolvidos nas demais comissões
44 de organização do evento. As sugestões foram aprovadas por unanimidade pelos
45 membros presentes. Em seguida, a coordenadora informou que será realizado o 1~~
46 Seminário de Integração para recepcionar a turma que está ingressando no
47 rfI~strado no ano de 2015, os prese,ntes sugeriram que o evento ocorra no dia vinte
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48 de outubro, à tarde. A data e o horário do evento foram aprovados por unanimidade
49 pelos membros presentes. Depois, os membros trataram sobre o Seminário de
50 Pesquisa 11,disciplina coordenada pela Prof. a Dr." Rosângela de Fátima Cavalcante
51 França, a qual comunicou que após assumir a disciplina utilizou bancas de pré-
52 qualificação para acompanhar os trabalhos dos alunos, porém, neste ano esta irá
53 modificar o desenho da disciplina em consequência dos trabalhos desenvolvidos
54 pelo Prof. Dr. Clarides Henrich de Barba na disciplina Seminário I, e não irá realizar
55 bancas de pré-qualificação, e que a disciplina de Seminário II oferecerá
56 contribuições metodológicas para a escrita das dissertações dos mestrandos.
57 Posteriormente, os membros presentes trataram sobre as Disciplinas para serem
58 ministradas no segundo semestre de 2015, em que a Prof." Dr.a Aparecida Luzia
59 Alzira Zuin informou que irá ministrar a disciplina de Educação, Comunicação e
60 Mediação no primeiro semestre de 2016, as quartas feiras em período integral. O
61 comunicou que o Prof. Dr. Clarides Henrich de Barba irá ministrar a disciplina de
62 Metodologia da Pesquisa em Educação. Os docentes presentes decidiram que até a
63 data do Seminário de Integração irão informar via e-rnail as disciplinas que irão
64 ministrar. Depois, os presentes trataram sobre a permanência do Prof. Dr. Marco
65 Antônio de Oliveira Gomes atrelado à conclusão de seu orientando, em que o
66 referido professor entrou com um requerimento solicitando a modificação de
67 professor permanente para professor colaborador, entretanto, os presentes
68 discutiram e concluiram que o referido professor irá continuar como permanente até
69 que seja realizado o processo de credenciamento e descredenciamento de novos
70 professores. A decisão foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. Em
71 seguida, sobre a Vice-coordenação, a coordenadora leu o requerimento da Prof."
72 Dr." Marilsa Miranda de Souza, a qual se coloca a disposição para a Vice-
73 coordenação do Mestrado Acadêmico em Educação, em seguida, a Prof." Dr.a
74 Rosângela França perguntou aos membros presentes se algum deles desejavam se
75 candidatar, entretanto ninguém se manifestou. Então, os membros presentes
76 aprovaram por unanimidade que a nova vice-coordenadora do programa será a
77 Prof." Dr." Marilsa Miranda de Souza. Defesas e pedidos de prorrogação de prazo
78 de conclusão; Os requerimentos de defesa dos mestrandos Claudia Barbosa Lôbo
79 e Flávio Leite da Costa foram apreciados pelos membros presentes e aprovados por
80 unanimidade. O requerimento de qualificação da mestranda Larissa Pinho, foi
81 apreciado pelos presentes e aprovado por unanimidade. Os requerimentos de
82 prorrogação de prazo de defesa, solicitados pela Prof." Dr." Marilsa Miranda de
83 Souza dos alunos Roniel Sampaio Silva e Rudhy Marssal Bhon foram apreciados e
84 aprovados por unanimidade pelos membros presentes. O requerimento de
85 prorrogação de defesa solicitado pela Prof. a Dr.a Nair Ferreira Gurgel do Amaral do
86 aluno Marco Antônio Shreder da Silva foi apreciado pelos membros presentes e
87 aprovado por unanimidade. O Requerimento do aluno Rodrigo de Souza: o aluno
88 do Mestrado em Psicologia da UNIR solicita que seja incluída a sua matrícula nas
89 disciplinas de Seminário I e 11, a solicitação foi apreciada e aprovada por
90 unanimidade pelos membros presentes. Em seguida, a coordenadora solicitou
91 Providências para o Forpred da Região Norte, e solicitou aos presentes
92 sugestões para o temas e de mesas-redondas para o evento, e estabeleceu a data
93 do dia 20 de outubro como prazo para que estas sugestões sejam enviadas. Eu,
94 Fernanda Dias da Silva, lavrei a presente, que depois de lida, discutida e aprovada,
95 segue assinada por mim e pelos demais presentes. ~
96 Prof." Dr." Rosângela de Fátima Cavalcante Franç .. ~-=:.'~-- -..---.
97 prof.a Dr.a Carmen Tereza Vela . . --- _ . ,-r: ~\---~~
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