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Às 18 horas e 25 minutos do dia dezessete de fevereiro, 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: Tânia Suely Azevedo Brasileiro (presidente), Antonio Carlos Maciel, Marco
Antônio Oliveira Gomes, Maria Aparecida Zuim, Marlene Rodrigues (convidada), Rosângela
de Fátima Cavalcante França, José Lucas Pedreira Bueno, Maria Lilia Imbiriba Sousa
Colares, Anselmo Alencar Colares e os mestrandos Daniel Fernandes Moreira e Adão Costas
Silva, como ouvintes. Os trabalhos tiveram início com a leitura da ata pela professora Lilia
Colares. Após sua leitura e algumas correções sugeridas pelos professores, o documento foi
aprovado por todos. Dando continuidade aos trabalhos, a professora Tânia passou a palavra à
professora Marlene Rodrigues para que comentasse sobre o processo de seleção do Mestrado
em 2011, que será extremamente concorrido. A professora Tânia informa que requisitou o
auditório, a sala de aula n° 3 e o laboratório de Informática do prédio dos mestrados em
Biologia Experimental e desenvolvimento regional e Meio Ambiente, para a aplicação das
provas de conhecimentos gerais e específicos, bem como as provas de proficiência em língua
estrangeira do processo seletivo, a se realizar no dia 21/02, das 8 às 18h. A professora acredita
que pelo nível dos currículos, a seleção será positiva, uma vez que a tendência será de agregar
alunos que tragam contribuições no âmbito das publicações e participações em eventos para o
programa. O professor Maciel entende que o processo deve priorizar candidatos que já
tenham produção acadêmica e experiência. A falta de experiência e traquejo acadêmico tem
apresentado dificuldades aos professores orientadores, uma vez que a exigência da CAPES é a
defesa da dissertação em dois anos. Assim, o professor Maciel defende maior rigorosidade no
processo seletivo. A professora Tânia lembra que o professor Anselmo defendeu a idéia que
durante a prova de seleção o candidato exponha as idéias de seus respectivos projetos. A
professora Tânia também sugere que os candidatos verifiquem os projetos em andamento dos
professores que compõem o corpo docente do mestrado, de forma que os projetos
selecionados sejam conectados com aqueles existentes. A professora Tânia apresenta o e-mail
do professor Dr. Sérgio Amaral (LANTEC - Unicamp) convidando-a, e ao grupo de
pesquisadores do PRAXIS/LABMIDIA para o desenvolvimento de um Minter em parceria
com a Universidade de Roraima e a UNICAMP. O professor Maciel destaca a necessidade do
espaço fisico e condições materiais para criação de cursos na Universidade. Para isso, ele
defende a existência um plano setorial. O professor acredita que existe uma "cultura" dentro
da Unir de que alguns cursos valem investir, e outros, não. Por isso, entende a necessidade de
ocuparmos espaço na Universidade. O crescimento do ponto de vista acadêmico implica em
congregar forças. O professor Lucas entende que sua experiência na Pró Reitoria de
Administração aponta para a negociação e diálogo como instrumento de resolução dos
problemas, como a falta de espaço. O professor Maciel acrescenta a necessidade um
planejamento estratégico como forma de superação dos graves problemas da universidade.
Dando continuidade aos trabalhos, a professora Tânia salienta a necessidade de divisão de
tarefas do processo seletivo do mestrado e convoca a todos os professores deste curso a se
mobilizarem para trabalhar na correção das provas; análise dos currículos e dos projetos, bem
como participar nas entrevistas dos candidatos que foram aprovados na primeira etapa do
processo seletivo. A professora Maria do Carmo, através de email, comunica sua ausência em
função de viagem à Brasília. Considerando ainda a presença de seu marido no processo
seletivo, o nome da professora Maria do Carmo foi retirado do processo. O professor

;14 .
~ ~-~~



46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Anselmo aproveitou a ocasião para entregar o diário da disciplina História e Memória da
Educação na Amazônia com a atribuição de conceitos aos alunos. A professora Rosângela
França, membro pesquisadora do grupo Práxis, encaminhou ao colegiado a solicitação de
credenciamento ao programa de Mestrado. Ressalte-se que a professora já se colocou a
disposição de ministrar disciplinas no programa e orientar alunos dentro do curso. Diante da
solicitação, a professora foi aceita por unanimidade. A professora Tânia retificou a presença
da professora Valéria de Oliveira como colaboradora do programa. Outro aspecto levantado
pela professora diz respeito à necessidade dos professores enviarem os programas das
disciplinas das disciplinas que serão ministradas no 10 semestre 2011.1 para serem aprovadas
por este colegiado. A professora Tânia informa que a professora Andréia vem colaborando
com o PPGE no preenchimento do aplicativo CAPES. Aproveita também para ler a
mensagem da professora Andréia que pede respaldo do colegiado para continuar colaborando
no programa. Diante das ponderações da professora Tânia e da mensagem recebida, o
colegiado aprova prontamente a solicitação da professora Andréia. A professora Socorro
justifica sua ausência através de email por motivo de férias. O professor Marcelo Ferreira
assumirá como professor colaborador, ao que o colegiado aprovou prontamente e sua
orientanda passa a ser orientada pela prof. Tânia, sob sua orientação. Sobre o Procad, a
professora Tânia informa que prestou contas do ano de 20 IO, apresentando o relatório das
ações desenvolvidas: Missão de trabalho de docentes da Unir na USP; Missão de trabalho de
professores da USP em PVH e participação no I Encontro de Pós-Graduação em Educação da
UNIR, dentro da Semana EDUCA, elaboração de um livro a partir dos trabalhos produzidos
entre professores e alunos do mestrado em educação, na disciplina Educação, Cultura e
Linguagem, a ser publicado pela EDUFRO, entre outros. O professor Anselmo informa que o
trabalho de seu orientando se aproxima dos propósitos do Procad. A professora também
ressalta a necessidade de planejarmos as ações para 20 li dentro do Procad. Sobre o estágio
de docência, a professora Tânia informa que aluno Gidalti foi solicitado, como representante
discente dentro do colegiado, a informar aos demais mestrandos sobre a entrega dos relatórios
dos alunos bolsistas, procurando atender aos prazos. A professora Tânia aproveita a
oportunidade para enfatizar que seu orientando Adão, deverá cumprir com todas as atividades
determinadas para um aluno bolsista, entre eles, o estágio de docência. O aluno afirma que
assume tudo o que é pertinente à Bolsa. Adão afirma ainda, que se não estiver cumprindo com
as obrigações que lhe são pertinentes, abrirá mão da bolsa. O professor Lucas entende que o
assunto deverá ser discutido em uma próxima reunião do colegiado, já que não conhece todo
processo e, portanto, não tem opinião formada. O professor acredita que qualquer medida que
venha a ser tomada pelo colegiado deve ser realizada de forma ponderada. A professora Tânia
apresenta o e-mail enviado para seu bolsista ao colegiado, e a resposta que recebe do mesmo,
a fim de esclarecer melhor seu encaminhamento; ressalta que não aceitará que o orientando dê
o roteiro da orientação, nem que deixe de realizar suas atividades dentro do grupo de pesquisa
ao qual se vincula PRAXIS, bem como o estagio de docência dentro do prazo previsto, ou
seja, 10 semestre de 20 l l. Por fim, a professora Tânia sugere uma reunião da coordenação
com os orientadores de dissertação dentro do mestrado para resolver questões pendentes.
Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião ordinária do colegiado do Mestrado em
Educação - Unir. Esta ata foi lavrada e assinada p r rmrn, Marco Antônio de Oliveira Gomes.
Porto Velho, 18 de fevereiro de 20 lI.
Marco Antônio de Oliveira Gomes --~~~~~----~~~----~---------------
Tânia Sue\y Azevedo Brasileiro __ ~4~=:'q...~6:p,,_-=__~~~~=:::::::'T-_
Antônio Carlos Maciel :::~----------{L-t~-------t17~~~~~~~~§i=::::::=::::::.-
Anselmo Alencar Cola-;:-es~------------------------~~~-----------------
Maria Lilia Imbiriba S. Colares ~
Rosângela de Fátima Cavalcante França ~""""""'--l.L7~"'~"""_~-_-'-.:::5-~="~-_-_-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=
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