
Universidade Federal de Rondônia
Mestrado Acadêmico em Educação .17' DE JUNHO DE 2015
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

1 Aos dezessete dias do mês de Junho do ano de dois' mif e quinze, às quatorze
2. .horas, reuniram-se na Universidade Federal de Rondônia, Campus de PortoVelho, o
3 colegiado do Programa de Pós GraduaçãoStricto Sensu - Mestrado Acadêmico em
4 Educação, onde estiveram presentes. a coordenadora do curso, prof.à Dr.a
5 Rosângela de Fátima Cavalcante França, que presidiu a reunião, ovice-coordenador
6, Prof. Dr. M?rco Antônio de C?liveira Gomes, os- professores, Dr.a Carmen, Tereza
7 Velanga, Dr." Aparecida Luzia Alzira Zuin, Dr.a Nair Ferreira Gurgel do Amaral, Dr.a
8 Marilsa Mirahda de Souza e o membro discente Rafael Antônio Ramos de Oliveira, e
9' a técnica em assuntos educacionais Fernanda Dias da Silva, a qual está redigindo

10, esta ata. Os docentes Dr. José Lucas Pedreira Bueno, Dr. Wendell Fiori de Faria e'
11 Clarides Henrich .de Barba justificaram a ausência. Dando inicio a reunião, a'
12 coordenadora passou os informes' aos presentes sobre o Lançamento do livro
13 Política Educacional E Formação Docente Na Fronteira Amazônica, Volumes 1
14 e 2, que ocorrerá no dia 3 de Julho de 2015, no auditório da FIERO durante o evento
, 15 do Pró-conselho, a coordenadora então apresentouo livro físico aos presentes e
16 então, o Prof. Marco perguntou se os autores receberiam um exemplar impresso,
17 então a presidente respondeu que sim. Ao dar continuidade aos informes, o Prof.
18 Marco Antônio informou que estará viajando no dia 24 de Junho para o Congresso
19 Brasileiro em História da Educação. Em seguida, A Prof." Nair Gurqel informou que o
20 livro organizado· por ela, pela Prof." Tânia Brasilelro e Maria l.llia.Colares, de título
21 Educação Escolar e Formação Docente érn estudos de Pós-Doutoramento, será
22 lançado em São Paulo em um evento 'do Conselho de Psicologia, resultado do
23 PROCAD. O informe sequintefoi dado pela Prof." Aparecida Zuin, que informou que
24 I será lançado o livro de título Educação, Comunicação e Mediação, resultado dos
25 artigos dos alunos da primeira turma deste.rnestrado. Dando início a Ordem dodia:
26 ' Análisé do edttal para o Processo Seletivo 2015:, em que a coordenadora .
27 inform?u que o edita,~foi encami~hado para-a ~rocurad.oria Jurídica da UNI~ ~.volto~ ,
28 com diversassuqestões. as quais foram atendidas aquelas dentro das possibilidade .
29 do programa, em seguida, a: coordenadora mostrou aos presentes as alterações
30 feitas de acordo com o parecer da procuradoria para avaliação. A Prof." Marilsa
31 Miranda sugeriu que os alunos que ainda estão concluindo seus cursos de
32 graduação possam participar da 'seleção do mestrado, para dar esta possibilidade
33 . aos alunos que estão 'concluindo, pois, muitos alunos que estão preparados, e que
34 já pesquisam e já produzem, pará fazer :0 mestrado ficarão prejudicados com a
35 greve e impossibilitados de se inscrever no.certame, e em seguidá, podem entrar no
36 mercado de trabalho e parar-de estudar, -entretanto, a coordenadora argumentou
37 que como o edital já foi discutido em outras reuniões e já foi avaliado pela PROJUR,· .
38 este.ano não será possível se arriscar a colocar isto no edital da seleção de 2015,
39 para então discutir isso em reuniões futuras para adaptar o edital de seleção do ano
40 de 2016, em sequida, a Prof." Nair Gurgel se manifestou favorável a sugestão da
41 Prof." Marilsa, em seguida, a Prof." Aparecida Zuin manifestou as mesmas
42 preocupações da' coordenadora, pois o momento é atípico, ·por conseguinte, os.'
43 membros concluíram que de fato.o assunto deverá ser discutido em reuniões futuras

'44 para o processo seletivo de 2016. Ao concluir o tópico, decidiu-se fazer as
45 alterações possíveis apontadas pela PRQJURe publicar· o, edital. Definição de
46 comissão para 'a 'Semana . Educa ,201 $: A coordenadora- informou que para
47 comissão científica do evento todos os professores do colegiado irão participar, os
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membros presentes concordaram unanimemente' com o proposto. Em seguida, a
coordenadora informou que a Prof." Dr.a Carmen Tereza Velanga será presidente da
comissão do Mestrado Profissional em Educação para organizar um dos eventos
integrantes da Semana Educa, o 11Colóquio de Educação Escoiar. Em seguida, a
coordenadora informou que .durante o encontro do Forpred, discutiu-se que é
necessário aproximar a pós-qraduação com a" educação escolar, então a mesma
propôs que o tema do evento tenha uma temática voltadapara a Educação Básica,
a docente sugeriu também' que em virtude do tema, o evento seja feito em parceria
com a SEDUC, então, esta .comunicou que convidou a referida secretaria pàra
compor uma mesa-redonda durante o evento. E que serão feitas sessões de
comunicação com resumos expandidos. Por .conseguinte, a coordenadora pediu aos
presentes que depois enviem sugestões de terna para o evento, e .de grupos de'
trabalho, aliando as linhas de' pesquisa do mestrado e da educação básica. Os
membros presentes votaram e aprovaram que o coordenador geral do evento será o
Prof. Dr. Wendell Fiori de Faria. Revista Práxis: a Prof." Marilsa informou a
coordenação que estará orqanizando os artigos; para serem publicados na revista
Práxis, juntamente com a Prof. a Aparecida Zuin, em que estas irão encaminhar um
documento solicitando a senha da revistá no sistema junto ao Prof. José Lucas, '.

Pedreira Bueno. Em seguida, a coordenadora sugeriu que fossem feitos grupos de
trabalho para organizar a revista, então, a Prof." Marilsa sugeriu que fosse feita uma
reunião para decidir sobre estas questões no dia 22 de Junho de 2015. Definição
do. cronograma para a Semana Educa 2015: Foi definido que o evento acontecerá
nos dias 21, 22 e 23 de outubro, e -que; a comissão responsável irá construir o
cronograma futuramente. Aprovação dos requerimentos de qualificação dos
mestrandos listados a següir: Os ·requerim.entos de qualificação dos mestrandos
Leidiane da Silya Ferreira, Sara Passos de Lima, Wanda Isabel Senatore Vargas
Rodrigues, M'arcos Antônio Shreder da Silva, Roniel Sampaio Silva, Rudhy
Marssal Bohn, Altemir Roque e Juliane Santos Dias foram avaliados e aprovados
pelos membros presentes por unanimidade e sem ressalvas.' O requerimento da
mestranda Elaine Lucio l,.eoblin, foi aprovado pelos membros presentes
unanimemente, com a observação de modificar o membro interno e o membro
suplente. Requerimento do Prof, Dr, Antônio Carlos Maciel: A coordenadora
.iniciou este tópico lendo 6 requerimento feito pele) Prof.· Dr. Antônio Carlos Maciel,
que solicitou a licença para qualificação por assiduidade, com duração de três
meses, contendo os aspectos legais \queamparam a referida licença. O I

requerimento 'informa também) que o referido professor está lotado temporariamente
no PPGE, e não em um departamento, e por isto, este estava' requerendo a licença
diretamente ao coleqiado dó mestrado. Justificou que a demanda de trabalho
docente e de extensão entre duas Universidades (UFOPA e UNICAMP), fez com
que~'iemp-o-dei7'(foze·~e ..torrrasse-exíque- pala a cOIlclusão do tiabalhode
pesquisa de pós-doutorado, assim, o mesmo 'solicitou a licença ~o período entre 12

-de setembro a" 11 de dezembro. Após ~ leitura do requerimento, os membros
presentes o aprovaram por unanimidade. posto que é do interesse do Mestrado em
Educação que·o Projeto de 'Pesquisa "Do Trabalho como Princípio Educativo à .
Politecnia como Princípio Pedagógico· da Educação Integral" seja concluído. I

Requerimento do Prof, Dr, Marco Antônio de Oliveira Gomes sobre a
mestranda Claudia Barbosa Lôbo: O prof. Marco Antônio leu o requerimento para
os membros presentes, o qual trata sobre a prorrogação do' prazo para a defesa-de
dissertação da .mestranda Claudia Barbosa Lôbo, por mais seis meses. O
requerimento foi avaliado pelos membros 'presentes e aprovado por unanimidade.
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Requerimento do Prof. Or. Marco Antônio, de Oliveira Gomes sobre ,a
mestrandaFlévloLelte Costa: O prof. Marco Antônio leu o 'requerimento para os
membros presentes, o qual trata sobre a .prorrogação do prazo para a defesa de
dissertação do mestrando Flávio Leite Costa, por mais seis meses. O requerimento
foi avaliado pelos membros presentes e aprovado por unanimidade. Requerimento'
da Prof." Dr." Aparecida Luzia Alzira Zuin sobre a rriestranda Nely Matter: A
'prof." Aparecida Zuin leu o requerimento para OS membros presentes, o qual trata
sobre a prorrogação do praia para a defesa de dissertação da mestranda Nely
Matter, por mais seis meses. O requerimento foi avaliado pelos membros presentes "
e aprovado por unanimidade. Tarefas da .comissão do Projeto Político
Pedagógico. Neste tópico, a coordenadora esclareceu os presentes a respeito das
tarefas da comissão responsável pela reformulação do' Projeto Político Pedagógico
(PPP) do curso, em que esta informou que é para ser feita apenas uma adequação
da matriz curricular do curso, e por isto, a-comissão foi organizada. Em seguida, a
Prof." Carmen Velanga esclareceu que aproveitou' o trabalho para atualizar as
informações ,da PPP.' Eu, Fernanda Dias' da Silva, secretária' do PPGE, lavrei a
presente, que depois de lida, discutida e aprovada, segue assinada por mime pelos
demais presentes.,' . '~ .
Prof." Dr." Rosánqela de Fátima Cavalcante França ~~~~~~ ; .
Prof. Dr. Marco Antônio d~ Oliveira Gomes ~.0? ~ ..?.7.y..~ :':':.
Prof." Dr." Aparecida Ll:lzia Alzira Zuin....... ..:............... .. : .
prof.a Dr.a Nair Ferreira Gurgel do Amara . .
.Prof." Dr." Marilsa Miranda de Souza .
-Prof." D .aCarmen Tereza Vei~nga::·:: ·

~::~:~~~tg~~~~:~~:a~_~=~:::ia.D.\il.. ~~~~
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