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13 DE MAIO DE 2015
Universidade Federal de Rondônia
Mestrado Acadêmico em Educação '
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA'

1 Aos treze dias do mês de Maio do ano dois mil e quinze, às quinze horas, reuniram-
.2 se na Universidade Federal de Rondônia, Campus da Porto Velho, o colegiado do
3' Programa de Pós Graduação Stricto Sensu - Mestrado Acadêmico em Educação,
4 onde estiveram presentes a coordenadora do curso, Prof." Dr." Rosângela de Fátima'
5 Cavalcante França" que presidiu a reunião; o vice-coordenador Prof, Dr. Marco
6 Antônio de Oliveira- Gomes, 0$ professores, Dr.v Carmen Tereza, Velanga, Dr."
7 Marilsa Miranda de Souza, Dr. José Lucas Pedreira Bueno e Dr. Clarides Henrich de
8, Barba, o membro discente Rafael Antônio Ramos de Olivetra, e a técnica em
9 assuntos educacionais Fernanda Dias .da Silva, a 'qual está redigindo esta ata.

10 Dando início a reunião, a Coordenadora passou QS' informes sobre a,
11 videoconferência que irá ocorrer no dia 18 ,'de maio, com os professores' da
12 UNICAMP para tratar sobreo documento da Pátria Educadora, o qual será discutido
.13 e compartilhado com o FORPRED da região Norte, ficou acordado que o documento
14 seria encaminhado por e-rnail para os membros presentes., Em seguida a
15 .coordenadora informou que o processo para a homologação do edital de seleção do
16 ano de 2.015 está em trarnitação na.Procuradoría de Justiça da UNIR. O prof. Dr.

i .17" ~OS.é1Lucas Pereira Bueno informou que se descredenciou do Mestrado em História
f ia e Estudos Cúlturais.A 'prof!-éiCarmen Velanqa informou que em Junho estará no

19 Mato Grosso apresentando trabalho em um evento com' duas alunas do mestrado.
20 . Os professores faltantés, Wehdell Fiori de Faria, Aparecida Luzia Alzira Zuin e Nair
21 I Ferreira Gurgel justifiçaram sua' ausência, em que os dois primeiros estão em

,'22 eventos e a última está ministrando, aula. Dando, início a ordem do dia, a
.23' coordenadora discursou sobre a. Homologação de pareceres sobre revalldação
24 de diplomas emitidos pela comissão responsável dos processos número, esta leu
'ts as análises da comissão e .colocou em votação os pareceres dos processos
26 2.014.000.632/DIRCA, 23118.003337/2014-61 e 23118.002307/20~4-37, para os,
27 ,I membros presentes, que se mostraram favoráveis aos pareceres por unanimidade.
28' A coordenadora .ressaltou sobre' a necessidade de estabelecer uma normativa
,~~ interna para o mestrado sobre este assunto e uma comissão permanente para'

~ I 0:'30: atender estas demandas, em que ficou acordado que a comissão seria formada pelo
••31 Prof. Dr. Marco 'Antônio de Oliveira Gomes (Membro) Wendell Fiori de Faria

32 (Presidente), Aparecida Luzia Alzira Zuin '(Membro) e Carmem Tereza Velanga
33 . (Suplente), com duração .de um ano a partir da data 'estabe1écida em ordem de
34 serviço, com o objetivo de atenderem os processos pendentes e os que surgirem
35" ' futuramente. Apr-ovação dos requerimentos de bancas de, qualificação: Banca

i ~3'6 rnestranda Márcia Ângela PatrIcia, formada pelos professores Dr." Rosângela de
r-

. '37 Fátima Cavalcante França (Orientadora), Dr. Mark Clark Assen (Membro Externo),
., '3~ -Dr." Nair Ferreira Gurgel do Arnaral (Membro Interno)e Dr." -Tânia Suely Azevedo

39 Brasileiro (Suplente) para o dia 21, de Maio de 2015" que ao ser colocada em
40 'j votação foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. A banca do
41' Mestrando Raimundo .José Dos Santos Filho, formada pelos professores Dr."

, 4;2. Aparecida Luzia Alzira Zuin (orientadora), Dr. Clarides Henrich de Barba (membro '·.:~h'externo), Dr. Wendell Fiori d~ Faria trnernbro interno) e Dr." Rosànqela de Fátima ,-
'4'4 Cavalcante França (membro suplente), que está marcada para o dia t t de Junho de

" 45 ',2015, em que os membros' presentes aprovaram a referida banca com a ressalva de
~6 'j' substituir o membro externo, pois, este também pertence ao mestrado acadêmico

47 ~m educação. ~
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48
49· '. Análise do' requerimento dó' aluno Franks 'ÍVlartins da Silva, que versa sobre a
50 matrícula do referido aluno, que pertence ao Mesfrado Profissional em Educação, na
51· disciplina de Seminário I no Mestrado Acadêmico em Educação, que. foi colocado
52' para apreciação e votação do colegiado -e aprovado por unanimidade pelos
53 -mernbros presentes. Semàna Educa 2015: A Prof. a Rosângela informou que o

.. 54mestrado\ irá qrganizar a.Semana Educa de 2015, a ser feita em colaboração com o
55 Departamento de Ciências da Educação e Mestrado Profissional em Educação, em
56 que se suqeriu que o tema esteja relecionadocom a integração entre a .Universidade
57 e a Educação Básica, o-Prof. Dr. 'José Lucas sugeriu que se formassem comissões
58 para dar iriicio ao desenvolvimento dos trabalhos do evento. Disciplinas de'
59 Seminário I e 11: Definiu-se que o Prof. Dr. Clarides Herrrich de 8àrba irá ficar
60 responsável pela disciplina de Semi-nário I, em que a previsão para o início para o
61. mês' de Agosto ou Setembro de 2015, entretanto, esta data pode ser modficada. A
62. disciplina de Seminário 11· ficará' sob responsabilidade dos professores Dr."
93 .Rosângela de Fátima Cavalcante França e José Lucas Pedreira Bueno, com
64 previsão de início parao mês de Novembro de 2015. Eu, Fernanda Dias da Silva, .
65 lavrei a presente ata, que depois de lida,' discutida e aprovada, segúe assinada por

"~6 mim e pelos demais membros presentes. . .
•6J .
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70 . Prof. a Dr.a Marilsa Miranda de Souza .-___ .. _ : .1.____ ~-------~----.-----------
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