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Às quinze horas e quinze minutos (15h15min), do dia nove de outubro de dois
mil e quatorze (14/10/2014), teve início a reunião conforme a convocação
prévia dos membros do colegiado, onde compareceram os professores D~.
Rosângela de Fátima Cavalcante França, Dr. Marco Antônio de Oliveira
Gomes, Wendell Fiori de Faria e o Dr. Clarides Henrich de Barba, os demais
não compareceram e não apresentaram justificativa. Também estavam
presentes a Técnica em Assuntos Educacionais (TAE) Fernanda Dias da Silva
e o representante Discente Josué José de Carvalho Filho. Inicialmente, foi
aberta a palavra aos membros para os informes: 1 - leitura da ata da reunião
do grupo de trabalho, ocorrida no dia trinta de setembro de dois mil e quatorze,
onde foi definida a temática, as mesas redondas, as datas, e as comissões do
evento V Semana Educa e VIII Semana de Pedagogia, onde o Prof. Wendell
propôs a possibilidade de incluir o Mestrado Profissional em Educação e do
Pró-Docência na organização e composição deste evento, a qual foi acatada
pelos presentes; 2 - foram divulgadas as informações sobre o Edital 003/2014,
para a seleção de bolsa de demanda social da CAPES, em que os resultados
se encontram na página do mestrado. Em seguida, discutiu-se os temas em
pauta, onde a mestranda Larissa Pinho de Alencar Lima solicitou, conforme os
termos do regimento interno do mestrado, os créditos referentes a uma
publicação substituindo uma disciplina optativa, além disso, a mesma também
requereu o acompanhamento especial em função de ser uma lactante e não ter
condições de participar da disciplina Seminário 11, em relação ao primeiro
requerimento, o parecer escrito pela Prof". D~. Rosângela Cavalcante França
foi aprovado em acordo com os presentes, onde estes créditos serão
adicionados quando uma disciplina optativa, que será ofertada no prÓXimo~
semestre letivo para que os créditos sejam integralizados pela mestranda
requerente, com relação a segunda solicitação de acompanhamento da
disciplina de Seminário 11, a orientador irá escolher dois membros e agendar a
apresentação e o cumprimento dos conteúdos desenvolvidos posteriormente
ao retorno da licença maternidade. O próximo tópico discutido, foi o ~
requerimento da mestranda Cíntia dos Santos Souza, que solicitou a troca de
orientação, foi decidido por unanimidade que o Prof. Dr. Clarides Henrich de
Barba, conforme o pedido, será o novo orientador de sua dissertação. Na
sequência, os presentes discutiram sobre o requerimento da mestranda CarlajfJfJ
Fabiana Dickow, que solicitou a troca de orientação, onde foi decidido em
acordo, que a Prof". D~. Rosângela de Fátima Cavalcante França será a nova
orientadora da aluna em questão. Em seguida, a Prof" D~. Rosângela F. C.
França, colocou para apreciação e aprovação a banca de defesa de
dissertação da mestranda Andréia Nunes de Castro, a qual foi aprovada por
unanimidade, para a data dezessete de outubro de dois mil e quatorze às \\ /
quatorze horas, no auditório da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), a~
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banca será constituída pelos professores: ProF. O~. Rosângela F. C. França
(orientadora/presidente), Ana Maria de Lima Souza (membro externo), Marco
A. de O. Gomes (membro interno) e Nair Gurgel do Amaral (suplente).
Posteriormente, passamos a analisar o pedido de defesa de dissertação do
mestrando Oenny Vitor Barbosa Ramos, juntamente com a sua orientadora
ProF. O~. Tânia Suely Azevedo Brasileiro, onde foi aprovada por unanimidade
para a data do dia dezessete de novembro de dois mil e quatorze no horário
das oito e trinta da manhã, com o local a ser definido, tendo como banca
examinadora os professores: O~. Tânia Suely Azevedo Brasileiro
(orientadora/presidente), O~. lima Passos Alencastro Veiga (membro externo),
O~. Rosângela de Fátima Cavalcante França (membro interno) e Nair Ferreira
Gurgel do Amaral (suplente). Em sequência, colocou-se para apreciação e
aprovação o requerimento de qualificação do mestrando Sérgio Paulo Mesquita
Júnior, onde foi aprovado para a data do dia vinte de outubro de dois mil e
quatorze às oito e trinta da manhã, no local a ser definido, com a banca
formada pelos docentes: Or. José Lucas Pedreira Bueno (orientador), O~.
Jussara Santos Pimenta (membro externo), O~. Rosângela F. C. França
(membro interno) e Clarides Henrich de Barba (suplente). Em seguida, discutiu-
se sobre a banca de qualificação da mestranda Jusiany Pereira da Cunha Dos
Santos, que ocorrerá no dia dez de outubro de dois mil e quatorze, às
dezenove horas, na sala de psicologia da UNIR centro, a qual foi aprovada e
tem como banca os professores: O~. Carmen Tereza Velanga
(orientadora/presidente), Or. Juliano Cedaro (membro externo). Dr. Clarides
Henrich de Barba (membro interno) e O~. Rosângela F. C. França (suplente).
Posteriormente, discutiu-se sobre a banca de defesa do mestrando Oimarães
da Silva, que ocorrerá no dia sete de novembro de dois mil e quatorze, com
horário e local a ser definido, a qual foi aprovada e tem como membros os
professores: Or. Marco Antônio de Oliveira Gomes (orientador/presidente), Or.
Ari Miguel Teixeira Ott (membro externo), O~. Rosângela de Fátima
Cavalcante França (membro interno) e Or. Antônio Carlos Maciel (suplente).
Em seguida, discutiu-se sobre a aprovação banca de defesa da mestranda
Maria Aparecida Siqueira Santos, que ocorrerá no dia dez de novembro de dois @:
mil e quatorze, com horário e local a ser definido, a qual foi aprovada e tem
como membros os professores: Or. Marco Antônio de Oliveira Gomes
(orientador/presidente), O~. Maria Lília Imbiriba Sousa Colares (membro
externo), O~. Rosângela de Fátima Cavalcante França (membro interno) e Dr.
Antônio Carlos Maciel (suplente).Em sequência, discutiu-se sobre a aprovação
banca de defesa do mestrando Sílvio Meio do Nascimento, que ocorrerá no diaffffi
dez de novembro de dois mil e quatorze, com horário e local a ser definido, a
qual foi aprovada e tem como membros os professores: Or. Anselmo Alencar
Colares (orientador/presidente), Or. Valdir Aparecido de Souza (membro
externo), Or. Marco Antônio de Oliveira Gomes (membro interno) e O~.
Rosângela de F. C. França (suplente). Posteriormente, discutiu-se a
reestruturação da comissão para o ajuste do regimento interno do PPGE
mestrado em educação, onde os presentes decidiram, por unanimidade,
decidiram permanecer com os membros anteriores, apenas substituindo o Prof.
Dr. Antônio Carlos Maciel pelo Prol. Dr. Marco Antônio de Oliveira Gomes. Ey
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seguida, discutiu-se a definição da comissão para o ajuste do projeto político
pedagógico do PPGE mestrado em educação, em que farão parte da comissão
os professores, O~. Rosângela de Fátima Cavalcante França (presidente), Or.
Clarides Henrich de Barba (integrante), Or. Wendell Fiori de Fatia (integrante),
Or. Marco Antônio de Oliveira Gomes (integrante) e Josué José de Carvalho
Filho (membro discente). Posteriormente, foi proposto pela Prof". O~.
Rosângela F. C. França a recondução do mestrando Josué José de Carvalho
Filho como membro discente, até a data da defesa de dissertação do mesmo,
onde os todos presentes se posicionaram de acordo com a proposta. Em
sequência, foi posto em votação, e foi decidido por unanimidade dos membros
presentes a prorrogação para a data limite de defesa dos mestrandos que
ingressaram na turma de 2012 ficando para o dia dezessete de novembro, visto
que, a data anteriormente decidida, dezesseis de novembro, será um domingo.
Posteriormente, o Prof. Or. Wendell F. F. solicitou a inclusão de ponto de pauta
da apreciação do parecer a respeito do processo de revalidação do título de
mestre em educação do requerente Walter William Pereira Barreto, após a
aprovação da inserção deste ponto, o parecerista indeferiu o pedido de
revalidação do título de mestre, em tempo, o mesmo informou que não consta
no processo a tradução juramentada da caracterização do instituto superior
pedagógico Enrique José Varona, e tradução juramentada do programa de
Maestria En Educación da mesma faculdade, além da ausência de uma cópia
da dissertação. Após a explanação do parecer, este foi colocado em votação e
foi aprovado todos os membros presentes. Nada mais a ser tratado, eu,
Fernanda Dias da Silva, secretária do PPGE Mestrado em Educação, encerro a
presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os
membros presentes.

Porto Velho, 09 de outubro de 2014.
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