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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGE/UNIR

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO
12/09/2014

Às 15 horas (quinze) e 20 (vinte) minutos, do dia 12 de setembro de 2014, teve início a

reunião do colegiado do PPGE/UNIR, Mestrado Acadêmico em Educação, com os

seguintes presentes: professores (as): Antônio Carlos Maciel, Coordenador do

PPGE/UNIR - Mestrado Acadêmico em Educação; Rosangela de Fátima Cavalcante

França, vice-coordenadora do PPGE/UNIR - Mestrado Acadêmico em Educação; Carmen

Tereza Velanga; Marco Antônio de Oliveira Gomes; Wendell Fiori de Faria e Clarides

Henrich de Barba e o mestrando Josué José de Carvalho Filho, representante discente.

Dando início aos trabalhos, o coordenador do programa passou a tratar do item I -

Informes: 1) Apresentação da servidora Fernanda Dias Silva, Técnica em Assuntos

Educacionais, para os professores do mestrado; 2) Professora Carmen Velanga informou

que participará do XXII EPENN, de 28 a 31 de outubro; 3) Professora Rosangela França

informou que participou do V Encontro internacional y VI Nacional de Lectura y escritura

em Ia educación superior, realizado em Bucaramanga - Colômbia; 4) O professor

Clarides de Barba informou que participou do IV Congresso Brasileiro de Educação

Ambiental Aplicada e Gestão territorial, no período de 3 a 5 de setembro; 5) O professor

Antônio Carlos Maciel informou que o programa está institucionalmente associado à

ANPED e, em seguida, informou que participou do XIX Seminário de pesquisa do

PPGE/UFAM. Informou, ainda que a coordenação do Mestrado irá enviar aos professores

documento solicitando dados para alimentar a Plataforma Sucupira. Em tempo: 1) A

professora Carmen Velanga informou que apresentou um trabalho no IV Simpósio de

Pós- Doutorado da FEUSP, em maio de 2014, que resultou na publicação de um capítulo

do livro "Educação e diversidade cultural no Brasil: ensaios e práticas", editado pela

Faculdade de Educação da USP, através da editora Junqueira Marin, no qual consta,

também, um capítulo do professor Antônio Carlos Maciel. Aproveitando a oportunidade, a

professora Carmen Velanga informou, ainda, que concluiu a sua qualificação de Pós-

Doutorado, em Setembro de 2014, e que o relatório será encaminhado a PROPESq e ao

PPGE; 2) O professor Antônio Carlos Maciel informou que o PROCAD, em convênio com

a UFOPA e a UNICAMP, foi um dos dois programas aprovados no país, e que tem por
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tema central "As Experiências Pedagógicas das Políticas de Educação Integral na

Amazônia: rede de pesquisa e formação acadêmica". Desse Programa participam os

professores (as): Antônio Carlos Maciel, Marco Antônio de Oliveira Gomes, Rosângela de

Fátima Cavalcante França, Marilsa Miranda de Souza, Aparecida Luzia Alzira Zuin, Nair

Ferreira Gurgel do Amaral, Carmen Tereza Velanga, e que o Programa proporcionará a

professores e mestrandos, pelos próximos quatro anos, intercâmbio com a UNICAMP, na

forma de estágios de docência, pós-doutoramento, missão de estudos, pesquisas

conjunta sobre a temática, realização de seminários e publicação de livros, com bolsas e

financiamento. Informou, ainda, que o Programa, lamentavelmente, não contempla quem

não se prontificou a participar e quem ingressou no mestrado posteriormente. 3) O

professor Clarides sugeriu a criação de um Conselho de Ética da instituição e a

professora Carmen também informou que ao realizar suas pesquisas submeteu o trabalho

que está orientando a Plataforma Brasil e que o mesmo foi aprovado. 4) Dando

prosseguimento, o professor Antônio Carlos Maciel indicou o representante discente

Josué Jose de Carvalho Filho para analisar o pedido de integração do grupo de pesquisa

"Epistemologia Genética de Jean Piaget e suas implicações na Educação" ao PPGE; 5) O

representante discente Josué J. C. Filho solicitou informações, ao Coordenador do

Programa, sobre a necessidade de aprovação no CEP, quando pesquisas que envolvem

pessoas. O coordenador informou que as pesquisas do programa tem seguido os tramites

de aprovação do regulamento da Universidade Federal de Rondônia, que preconizam a

legislação a respeito da pesquisa que envolve pessoas. O mestrando Josué questionou, 1
ainda, sobre a necessidade de aprovação no CEP para publicar trabalhos em revistas

qualificadas e indexadas. Outros: O professor Antônio Carlos Maciel entregou documento

pertinente a seu desligamento da coordenação do mestrado PPGE em decorrência do

seu ingresso no Programa de Pós-Doutorado. 11.Ordem do dia; 1. REQUERIMENTO

"Oesvinculação da professora Ora. Ana Maria Silveira" - Em relação ao desligamento

da referida professora, os membros do colegiado consideraram os argumentos e foram+
favoráveis ao pedido, confirmando o desligamento da professora do PPGE. 2.

Requerimento "Solicitação de orientador para Raimundo José dos Santos Filho": a

S~licitação do mestran~o já foi aprovada e ratificada pela orientadora, restando indicar o ~

onentador para o referido trabalho. Em tempo, a professora Maria Aparecida Alzira Zuin, ~

através de email informou seu desejo em orientar o referido trabalho e todos os membros



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

MESTRADO EM EDUCAÇÃO
CAMPUS BR 364, Km 9,5

CEP: 78900-000 - Porto Velho
TELEFONE (069) 2182-2100

E-mail: mestradoeducacao@unir.br

do colegiado concordaram com a indicação da professora em relação à orientação. 3.

Requerimento "Juciany dos Santos sobre nova data de Banca de Defesa": Diante do

requerimento da mestranda o professor Antônio Carlos Maciel ressaltou os problemas

oriundos da reprovação da mestranda em sua qualificação. Em relação à situação da

mestranda, o professor Antônio Carlos Maciel informou que o prazo para a defesa está

extinguindo-se e conforme o regimento preconiza, o desligamento é automático quando o

mestrando (a) excede o prazo de dois anos e seis meses, sendo que o prazo é de 24

meses, prorrogável por 6 meses. A professora Carmen Tereza Velanga relatou que

trabalhou junto com a orientadora, a professora Ana Maria, que é vinculada ao

Observatório de Educação Especial da UFSCAR e que coordena a filial de Ji-Paraná,

porém, o processo de aposentadoria associado ao tratamento de saúde da professora

Ana Maria podem ter interferido na orientação da mestranda, resultando na não

aprovação da qualificação da referida mestranda, na solicitação de retirada de seu nome

como orientadora e desligamento do Mestrado. O professor Antônio Carlos Maciel tratou

da questão que envolve os prazos para a qualificação e defesa da mestranda, sendo que

a mesma solicita que a sua qualificação seja realizada até 02 de dezembro de 2014 e

mais 60 dias para a defesa, ou seja, até 02 de fevereiro de 2015. O professor Clarides j~.,õ.
informou que declina da orientação do trabalho e considera que a professora Carmen ~r

Velanga tem condições de realizar a orientação e levar o trabalho a termo. Finalizadas as

discussões, todos os membros do colegiado aprovaram que a professora Ora. Carmen

Tereza Velanga assumirá a orientação do trabalho. Em tempo: a orientadora foi informada

de que o prazo final para a defesa do trabalho é dezesseis de novembro, indicando que a ~

qualificação deve ocorrer anteriormente a esta data. A orientadora atual solicitou que a

coordenação do PPGE notifique a orientanda a respeito dos prazos para a finalização de

seu trabalho e das decisões desta reunião. Em atendimento aos dispositivos legais da

CAPES, foi deliberado pelo colegiado que os mestrandos da turma de 2012 têm até

16/11/2014 para defesa das dissertações, sob pena de serem desligados do programa. 4.

Calendário 2014/2: O calendário acadêmico foi aprovado por todos os membros e será

divulgado posteriormente; 5. Semana Educa/2014, os membros do colegiado definiram

que a professora Maria Aparecida Zuin, representando o mestrado PPGE, e o professor

Wendell Fiori de Faria, representando o Departamento de Educação, farão a proposição /7

ao programa de mestrado e ao departamento~o ;:;: ~ 1:
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Outros: O professor Dr. Antônio Carlos Maciel, coordenador do Programa, informou que

se desliga da coordenação em decorrência do ingressando no Programa Pós-Doutoral da

UFOPA/UNICAMP, e solicita aos presentes permissão para a leitura de sua carta de

desligamento: "Companheiros de Jornada. Venho, através desta, solicitar minha

exoneração da função de Coordenador do Programa e do Mestrado Acadêmico, em

função de meu afastamento para cursar pós-doutorado, na Universidade Federal do

Oeste do Para - UFOPA em intercâmbio com a UNICAMP. Nos últimos dois anos e meio,

nesta função, juntamente com a Profa. Ora. Rosângela de Fátima Cavalcante França,

pelo compromisso que tenho com a Universidade Pública Brasileira em geral e com a

UNIR, em particular, esforcei-me para superar minhas limitações e poder dar ao

Mestrado, o melhor de minhas condições acadêmicas e administrativas. Apesar das

adversidades, de todos aqui sabidas, que começavam pela falta de estrutura física e de

recursos humanos para a execução das atividades, passando pela escassez de

equipamentos técnicos e tecnológicos, até a desestruturação administrava e acadêmica,

penso que conseguimos superar, grande parte dessas dificuldades, pela aposta que eu e

Professora Rosângela França fizemos ao optar por imprimir um tipo de Gestão, baseada

na decisão Colegiada e na descentralização das atividades administrativas e, felizmente,

isso contou com o apoio irrestrito da maioria absoluta dos professores. Assim,

conseguimos melhorar a estrutura física do Curso, ao mudarmos do Prédio do

Desenvolvimento Regional para o Prédio da antiga reitoria. Resolvemos parcialmente a

dificuldade de recursos humanos (secretaria de curso), através da convocação dos

bolsistas mestrandos do próprio curso (embora não fosse um expediente aconselhável, foi

a única solução para que o curso conseguisse passar pela avaliação da CAPES) e de

estagiários de programas de extensão. Nesse quesito, além do agradecimento aos

coordenadores dos programas de extensão que generosamente cederam os estagiários,

agradecemos imensamente aos mestrandos bolsistas, entre os quais Dariane e Wanda,

pela presteza; a Denny Ramos, Cláudia Lobo e Josué Carvalho, pela assídua

colaboração e, principalmente, a Gedeli Ferrazzo, pela competente coordenação

administrativa da Secretaria do Mestrado. Agradecemos à Reitoria, PROPESQ, ao

DEO/PVH, à Prefeitura do Campus de Porto Velho, pelo pronto apoio, sempre que

possível. Particularmente, agradecemos a lotação, enfim, de uma servidora técnico-

administrativa diretamente na Coordenação do Mestrado. Mas nada do
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conquistamos, não seria possível sem o apoio irrestrito dos professores, mesmo daqueles

que, em certos momentos, discordaram de nossa forma de gestão. De forma particular,

gostaria de agradecer a presteza solidária do Professor Marco Antônio e, finalmente, o

companheirismo e a competência didática da Professora Rosângela Cavalcante França,

quem definitivamente merece os louros dessa gestão, sendo os mais significativos: a)

Organização do Site do Curso; b) Estruturação administrativa e acadêmica da Secretaria

do Curso; c) Organização do Curso na Coleta CAPES e agora na Plataforma Sucupira; d)

Organização do Curso para a avaliação e reconhecimento pela CAPES; e) Associação

Institucional do Programa à ANPED; f) Eleição para vice-coordenação do FORPRED

Norte/Nordeste e liderança na criação do FORPRED/Norte; g) Aprovação de PROCAD

com a temática "As experiências pedagógicas das políticas de educação integral na

Amazônia: rede de pesquisa e formação acadêmica", com UFOPA e UNICAMP; h)

Implantação da política de credenciamento e recredenciamento anuais de professores; i)

Implantação do processo seletivo para bolsas de pesquisa para mestrandos; j)

Reestruturação do processo seletivo para ingresso de alunos no mestrado. Por tudo isso,

pela experiência profissional, pelo crescimento acadêmico e pelo prazer do trabalho

coletivo, gostaria de agradecer de modo todo especial à professora Tânia Brasileiro e a

Professora Rosângela França, pela oportunidade e confiança". Ao término da leitura ~r\.p.
seguiram-se manifestações de apoio e boa sorte ao professor. Agradecido, o professor~

sugeriu o nome da professora Dra. Rosângela de Fátima Cavalcante França para

assumir a coordenação e do professor Dr. Marco Antônio de Oliveira Gomes, para a

vice-coordenação do programa. Diante da proposição, em regime de votação, os

membros presentes aprovaram por unanimidade a indicação, cujas funções passam

a assumir a partir das 18h30mim, do dia 12 de setembro de 2014. Nada mais a ser

tratado, eu, Wendell Fiori de Faria, secretário Ad Hoc encerro a presente ata, que depois

de lida e aprovada será assinada por todos os membros presentes.

• . . ~ Porto Velho, 12 de setembro de 2014.

Antônio Carlos Maciel =-=--=
Rosangela de Fátima Cavalcante França ~ .....",",\, ~

Marco Antônio de Oliveira Go L(("
Clarides Henrich de Barba ---1~~~~º-~~~~~~4q~~W"
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