
Universidade Federal 'de Rondônta
Mestrado Acadêmico em Educação 12 'DE MARÇO DE 2015
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

i Aos doze dias do, mês de dezembro do ano dois mil e quinze, as 15h30min.
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" ProF D~ Rosánqela de
5 Fátima Cavalcante França, que presidiu a reunião, o vice-coordenador Prof. Dr.
6 Marco Antônio de Oliveira' Gomes, os professores, Carmen Tereza Velanga José
7' Lucas Pedreira Bueno, Clarides H. Barba, e os membros discentes Ràfael Antônio
8 Ramos de Oliveira e Josué José de Carvalho Filho. Dando inícioa sessão, a Prota
9. Rosângela França colocou o informou que pretende disponibilizar antecipadamente

'10 as referências. bibliográficas do· processo seletivo 201.5 no site do mestrado,
11 Apresentou as justificativas de faltas das' professoras Nair Ferreira Gurgel do
12 Amaral, Marilsa Miranda, e Aparecida Luzia Alzira Zuin (docs.anexo). Passando
13 para os informes' dos docentes, a Prof. Carmem Velanqa informou' que' aprovou no
14 Enforsup/2015 três trabalhos científicos; o Prof. Marco Antônio de Oliveira informa
15 que também, que teve aprovado trabalho na sociedade brasileiro de história da
16 educação em Maringá-PR, o mestrando Josué Carvalho informa que também teve
17, trabalhoaprovado no Enfrosup 291 ~..Em 'tempo,°prof. Dr. José Lucas informou que
18 ' 'o Mestrado profissional em Educação publicara 5 livros em 2015, e que serão
19 solicitados'. capítulos de livros aos professores 'do' PPGE em' intera,ção com
20 professores da UNIR e de outras instituições. Da ordem do dia: 1. Demandas da ,
21 Mestranda Larissa Pinho de Alencar Lima; solicitação de aprovação de dois artigos
22 científicos para 'aproveitamento de uma disciplina optativa de quatro créditos.
23 ' ,Colocada em votação foi aprovada por unanimidade. 2. Ordens de Serviços; com
24, relação a este item, a coordenadora do PPGE solicitou aos presidentes das
15' comissões 1. Reformulação do 'pPP, presidente (prof. Carmem Velanga); 2.
26 ReformiJlação do regimento interno (Rosângela França)" 3. Normatização de
27 dissertaçõestõlarides H. Barba), que dessem andamento nas ordens de serviços no
28 prazo, máximo de 60 dias. Requerimento da Mestranda Cristiangrey Quinderé
29 Gomes; Solicitação de acompanhamento especial da disciplina -obrigatória linha-t,
30 em decorrência de licença' maternidade. Colocada' em votação foi aprovado por '
31 unanimidade. Aprovação da Banca de Qualificação do Mestrando Josué José de
32 "Carvalho Filho, o colegiado aprovou' por unanimidade,' a, professora Rosângela
33 França sugeriu em otimizar a presença do membro externo prof. D~ Cristina Maria
34 D'Ávila Teixeira -- UFBAlUEBA para participar de outras bancas. PHOCAD; Edital
35 de processo seletivo de missão de estudo na UNICAMP/UFOPA para mestrandos do
36 PPGE/UNIR. A Coordenadora Prof". Rosângela França explanou a minuta do edital
37 para oferta de duas vagas para os rnestrandos. Os candidatos deverão ter cursado
38 'todas;3s disciplinas obrigatórias e eletivas,bem como ter. obtido no mínimo nota 7,0 .
39 (sete) nas disciplinas cursadas. A missão de estudo terá, duração de até quatro
40 meses: O Prof. Marco Antônio sugere adendo no edital no item projetos, propondo
41 que estes possam dialogar com a temática da Educação Integral. Colocado em
42 votação, foi aprovado' por. unanimidade' com o· adendo sugerido. PRQAP;
43 apresentada à planilha para a' distribuição dos recursos do. PROAP/2015, o
44 ,colegiado decidiu que 40% do recurso será de uso exclusivo da coordenação em

, 45 serviço do programa e os 60%remanE?scente será distribuído para 9 professores
46 'permanente na. rubrica de diárias, conforme o encargo de, trabalho do exercício de
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currículo do curso, a ser ministrada pelo Prof. Dr.' Wendell Fiori de Faria. O colegiado
decidiu encaminharessa proposta para análise da comissão de reformulação do

. PPP. Proposta de alteração do nome da linha de pesquisa.' Políticas Públicas e
Gestão Educacional. O colegiado sugeriu que essa proposta sejaarialisada pela'
comissão de 'réfàrmUlaçç~-o~doP P. . .:.? ..-.-- 1..· ..

Carmen Tereza Velang . ~ .. . .. I
'Fernanda Dias da Silva: .. ~ ~ S'I ()t:;
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