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1 Aos dezesseis dias do mês de Abril do ano dois mil e quinze, às quinze horas,
2 reuniram-se na Universidade Federal de Rondônia, Campus de Porto Velho, o
3 coleqiado do Programa de pós Graduação Stricto Sensu - Méstrado Acadêmico em
4 . Educação, onde estiveram presentes a coordenadora do .curso, Prof." Dr,a
5 Rosângela de Fátima Cavalcante França, que presidiu a reunião, o vice-coordenador
6', Prof. Dr. Marco Antônio de Oliveira Gomes.vos professores', Dr.". Carmen Tereza
7 Velanqa, Dr. Wendell Fiori de Faria e Dr. Clarides Henrich de Barba, o membro.
8· discente Rafael Antônio Ramos de. Oliveira, e a técnica em assuntos educacionais
9 Fernanda Dias da Silva, a qual está redigindo esta ata. Dando início a reunião, a

10 Coordenadora passo.u os informes parà os membrossobre a reunião do FORPRED
11 da região Norte, em Belérn do Pará, onde a. mesma estará representando o
12 programa e apresentando dados qualitativos e/quantitativos referentes ao curso, em
13 seguida, solicitou aos presentes que relatassem as, dificuldades do curso para que
14 sejam reivindicadas na reunião do FORPRED. Dando continuidade aos informes, a
15 coordenadora discursou sobre a Seminário do PROCAD que' irá ocorrer no mês de
16 Maio em Campinas/SP, entre 25 e 29, tendo a educação integral como temática
17 principal e onde serão discutidas questões conceituais, em seguida, conversou com
18 os presentes sobre o estáqio de decência, que é obrigatório aos mestrandos que
19 possuem bolsa de demanda social da' CAPES, e alertou os membros que possuem
20 orientandos com bolsa que atentem para isto' /e deem início ao estágio, Dando
21 . continuidade aos informes, a coordenadora solicitou aos' membros que se
22 pronunciassem, onde o Prof. Dr. Marco Antônio de Oliveira Gomes divulgou que o
23 grupo de pesquisa HISTEDBR está dando início, às atividades e convidou os'
24. membros a participarem das reuniões a partir do mês de maio, relatou ainda que o
25 grupo possui um portal na web onde estarão disponíveis as informações pertinentes,
26 o Prof. Clarides aproveitou para parabenizar a iniciativa ea estratégia do Prof. Marco

.27 .ern relação ao grupo de pesquisa. Em seguida', o Prof. Dr. vyendell Fiori de Faria,
28 'informou que envíoue-rnails para suas orientandas.: Jozeila Bergamo e Jéssiga
2-9 Gomes dos Santos Assencio, e não obteve' resposta, o Prof. informou que está
30 tendo dificuldades em se comunicar Com as alunas.' Ordem do dia: Definição de
31 cronoqrama para o Processo Seletivo 201,5:' Dando início as ordens do dia, a

· 32" ,'coordenadora distribuiu uma prévia do cronoqrarna do .processo seletivo de 2015
33 para os membros anaüsarém:e opinarem, onde as datas foram decididas e
34 aprovadas por unanimidade pelos presentes. Définiçãode comissãó I para o
35 Processo Seletivo 2015: A coordenadora dó curso decidiu que todos os
36 . professores do.coleqiado devem fazer parte da comissão do pfocesso seletivo, os
37 membros presentes concordaram e aprovaram por unanimidade a decisão. Análise
38 do edital para o Processo Seletivd2015: Ao analisar o edital., os professores

· 39 presentes discutiram sobre a fase da prova de proficiência em língua estrangeira,
· 40 onde decidiram retirar esta preva como forma de classificação e avaliação, ficando o
41 aluno que for aprovado nas fases anteriores responsável por fazer o exame de'
42 proficiência até o período de qualificação, onde, caso o' rnestrando não seja
43 aprovado' na proficiência, este ficará impedido de concluir o curso, em seguida,'
44 Criaram um tópicono edital para tratar sobre este assunto, dando prosseguimento a
45 análise do edital, discutiram e definiram modificações nas referências bibliográficas

. 46 utilizadas para a prova escrita, em seguida, o Prof. Dr. Marco Antônio de Oliveira
47 Gomes sugeriu que se modificasse a tabela de avaliação do projeto de pesquisa,
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ortde os presentes 'decidiram alterar a 'pontuação do delineamento teórico para um
ponto (1 ,O) e das norrnas , da ABNT para meio ponto' (0,5), ressaltou-se a
necessidade de consultar os pr'Üfessores.· do PPGE sobre a quantidade de
orientados que estes poderão adqulrir para a próxima turma tom o objetivo de definir
o número de vagas a serem ofertadas 'no edital de. 2015, ficando este último item:
pendente. As alterações feitas no edital foram discutidas e aprovadas por
unanimidade pelos membros. presentes. Por conseguinte,· os integrantes' da reunião
decidiram adiar as decisões sobre os pontos de pauta finais, a definição da
comissão e do crónograma da Semana Educa ·2015 para a próxima reunião
ordinária do colegiado. Eu, Fernanda Dias da Silva, lavrei .apresente ata, que depois·
de lida',' discutida e aprovada, segue 'assinada por mim e pelos demais membros

presentes. ....~....
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