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As 16 horas e 20 minutos do dia 14 de setembro de 2011, na sala do Mestrado em Educação,
na Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, deu-se início da reunião ordinária dos
professores do colegiado do Mestrado em Educação. Estavam presentes os seguintes
professores: Marco Antônio, Rosângela França, Maria do Carmo, Andréia Quintanilha,
Carmen Velanga, Anamaria e Marisa. O corpo discente foi representado por Wilson
Rodrigues. A reunião teve inicio com a leitura e aprovação da Ata da reunião de 18 de agosto
de 2011. O Professor José Lucas ligou informando que não poderia participar da Reunião por
motivos de saúde. O Professor Marco Antônio citou as recém-credenciadas Anamaria e
Marilsa que em seguida fizeram uma apresentação de suas atividades profissionais. A
professora Maria do Carmo fez uma ressalva em relação a sua citação referente a situação da
Andréia Quintanilha, enfatizando que ela pode vir a passar por auditoria, assim como vários
outros professores que estavam em situação similar. A professora Andréia consultou a AGU e
em consequência disso elaborou um documento informando que a sua situação não está
irregular e em seguida solicitou a participação na Banca de Orientação de seu orientando
Gilmar Utzig. A professora Carmem sugeriu de marcar a qualificação para o dia 13 de
outubro, data de retomo de Andréia. A professora concordou com a sugestão e confirmou
com seu orientando Gilmar Utizig se haveria algum problema, que afirmou não haver
empecilhos. A Professora Carmen fez um requerimento pedindo o adiamento da Qualificação
de seus orientandos Claudelice e Júlio, além de informar o encerramento do programa Dinter,
que ocorrerá dia 6 e 7 de outubro com a presença de quatro doutores, com publicação de dois
livros resultado de pesquisas com pesquisadores da UNESP, evento sobre a Coordenação o
PPGE. Em seguida ela solicitou o apoio tanto de alunos como professores. A Profa. Maria do
Carmo solicitou que seja colocado em pauta a Greve que foi aprovada no dia de hoje, 14-09-
2011. As Professoras Rosângela, Carmen e Marco Antônio sugeriram uma reunião específica
sobre o Processo Seletivo do Mestrado em Educação, incluindo a estrutura de projeto. A
professora Rosângela alerta para a necessidade de preenchimento do documento de
credenciamento junto à Anped. Rosângela França solicita sugestões de datas para Semana
Educa. O Colegiado indica como data provisória o período da última semana de novembro ou
primeira de dezembro, a depender do calendário de defesa e dos palestrantes. Por fim, ficou
acordado que as reuniões ordinárias do colegiado do PPGE/UNIR ocorrerão sempre na
primeira segunda feira de cada mês. A professora Anamaria propõe a disciplina Fundamentos
para a educação inclusiva e Educação para deficientes; Andréia Quintanilha, Políticas de
Educação Superior; Marilsa, Educação e movimentos sociais e Teoria Pedagógicas e trabalho
e educativo; Carmem Valenga, Tópicos especiais em Currículo; O discente Wilson Rodrigues
solicita a revisão do regimento do mestrado, uma vez que os alunos entendem existir lacunas.
Também solicita a implantação de normas técnicas de elaboração de projetos de pesquisa.
Esta ata foi lavrada e assinada por mim, Lucas Rommel e revisada por Marco Antônio de
Oliveira Gomes. Porto Velho, 14 de setembro de 2011.
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