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REUNIÃO ORDINÁRIA
DO MESTRADO EM
EDUCAÇÃO - UNIR.
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As 18 horas e 05 minutos do dia quinze de junho, na sala do Mestrado em Educação da
Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, deu-se início da reunião ordinária dos
professores do Colegiado de Mestrado em Educação. Estavam presentes os seguintes
professores: Maria do Carmo, Marcelo, Marco Antônio, Tânia Brasileiro, Antônio Maciel,
Lucas, Rosângela França e os alunos Alan, Gidalti. A professora Tânia dando inicio aos
trabalhos, informa que foi organizada uma comissão ainda no ano anterior com a incumbência
de propor alternativas para mudança do regimento, composta pelos professores Maciel,
Anselmo e Andréia. A professora Maria do Carmo apresenta algumas questões importantes
para mudanças no regimento. De início, defende uma nova comissão com objetivo de propor
alternativas que deverão ser discutidas com o colegiado. Como encaminhamento propõe uma
reunião especifica de colegiado para discutir o regimento. Outra questão colocada diz respeito
a qualificação e prazo de entrega dos trabalhos. Ficou acordado entre os presentes que o prazo
deverá ser de no mínimo 20 dias. Ressalte-se que a defesa ocorrerá em seção pública. A
professora Maria do Carmo se coloca a disposição para lecionar às quintas a disciplina
Avaliação Institucional. A professora Tânia salienta que não oferecerá a disciplina de
Docência no Ensino Superior e solicita a definição de datas dos professores para as
respectivas disciplinas (dias da semana). Quanto a disciplina obrigatória Linha I ficará sob a
responsabilidade da Professora Carmem e Rosângela França. Seminário de Pesquisa I ficará
sob responsabilidade do prof. Antonio Carlos Maciel. A disciplina obrigatória da Linha 2
ficará sob responsabilidade do professor Marco Antônio. Fica acordado entre os presentes
que a matricula para a disciplina de Educação e Desenvolvimento amazônico será aberta.
com chamada na página do PPGE e por email para que os alunos realizem a matrícula. Ficou
no acordado entre os professores do colegiado as datas do seminário de pesquisa 111,que
ocorrerá entre 22 de setembro a 25 de novembro de 2011. A missão de estudo e trabalho
ocorrerá de 09 a 12 de julho. A professora Tânia sugere que os professores da USP poderão
ser integrados no evento de Humaitá. O professor Lucas apresentou o termo de "mudança de
orientação" e o termo de "solicitação de co-orientação", o que foi aprovado prontamente por
todos os presentes. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião ordinária do colegiado
do Mestrado em Educação - Unir. Esta ata foi lavrada e assinada por mim, Marco Antônio de
01iveira Gomes e revista pela professora Tânia Brasil ir orto Velho, 15 de junho de 2011.
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