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As 17 horas e 40 minutos do dia 18 de agosto 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, Tânia Brasileiro, Tânia Brasileiro, Rosângela França, Maria do
Carmo, Antônio Carlos Maciel. José Lucas Bueno justificou sua ausência por problemas de
saúde. O corpo discente foi representado pelos alunos Gidalti, Geisa e Wilson. A reunião teve
inicio com a leitura e aprovação da Ata da reunião de O 1 de agosto de 2011. A professora
Maria do Carmo tomou a palavra para alertar uma possível presença da professora Maria nas
bancas de qualificação, uma vez que se encontra de licença médica. A professora Tânia
entende que o colegiado deve se posicionar a respeito do tema. O colegiado confirma a não
presença nas atividades do Mestrado em Educação da Professora Dra. Andréia Quintanilha
por força da Lei 8.112, por estar afastada por motivos de licença médica, desde dezembro de
2009. A professora enviou voluntariamente à Coordenação um texto para subsidiar o
encaminhamento do processo de convalidação do título de Mestrado de Giovana Alexandra
Stevanato, SIAPE 1825813, obtido na Universidad Central "Marta de Abreu" de Las Villas,
Cuba, no período de janeiro de 2001 a fevereiro de 2003. A professora Carmem informa a
entrega do projeto de Mestrado Profissional à Coordenação do Mestrado para fins de
homologação do colegiado, uma vez que o mesmo recebeu reformulações por ocasião do seu
envio à Capes como projeto reapresentado. Foram as seguintes reformulações: a) corpo
docente, incluindo os professores doutores do Dinter (Educação Escolar), entre outros, pelo
motivo de que a Capes, na apresentação anterior do referido projeto, não o recomendou pelo
motivo de que o corpo docente então apresentado era o mesmo do mestrado acadêmico em
educação. b) atualizações a respeito da Unir como IFES, ou seja informações coletadas junto
a PROPesq e demais Pró-Reitorias no que se refere a quadro docente, estrutura física,
acadêmica. c) Inclusão de uma disciplina obrigatória na matriz curricular. Reformulações
aprovadas pelo colegiado. Dando continuidade aos trabalhos, o discente Gidalti aproveita para
dar posse aos representantes acadêmicos: Geisa Cristina Batista e Wilson Rodrigues de Lima
Jr. Os alunos presentes informam que realizaram cotização voluntária para manutenção do ar
condicionado. A documentação (nota fiscal) a respeito da manutenção foi entregue ao
colegiado. A professora Tânia informa que o Programa de Mestrado não possui representação
no Núcleo de Ciências Humanas. A professora Maria do Carmo aponta a necessidade do
colegiado posicionar-se diante da falta de transparência da direção do Núcleo de Ciências
Humanas. A professora entende também que a direção do Núcleo de Ciências Humanas deve
ser interpelado pela falta de representação do colegiado. Em caso de negativa, propõe a
entrada com um Mandato de Segurança para assegurar a representação nas reuniões do
Núcleo. A professora Tânia informa sobre o edital Proequipamentos do CNPq. É importante
salientar que não houve devolutiva dos professores. A professora Tânia informa a aprovação
de trabalhos no XX EPENN, que ocorrerá em Manaus. O discente Gidalti informa que sua
presença na Anpae ocorreu em função do apoio de sua orientadora Maria do Carmo. A
professora Maria do Carmo solicita o registro que apesar de trabalhos aprovados na Anpae e
no XX EPENN, não compareceu ao primeiro, e não irá ao segundo por conta da cirurgia
delicada de córneas de seu filho. Sobre o quadro de disciplinas, os planos de trabalho das
professoras Rosângela França (referente a disciplina Formação de professores: Culturas, b
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44 Saberes e Práticas), Nair, Marco Antônio (referente a disciplina Estado e Políticas Públicas
45 em Educação), além da aprovação do Estágio de docência da discente Ariadne. O discente
46 Gidalti entregou o relatório de Estágio de Docência de bolsista da Capes. A professora Maria
47 do Carmo entende que a Coordenação informe à professora Andréia que seu nome não fosse
48 indicado para nenhuma banca por questões da legislação que regula a situação do
49 funcionalismo público. A professora Maria do Carmo questiona a prática do professor Lucas
50 em exigir artigos dos alunos que constem seu nome para apresentação em eventos. A
51 professora Carmem salienta que alguns alunos já questionaram o fato. A discente Geisa
52 aponta que não houve nenhum tipo de constrangimento por parte do professor. O discente
53 Alan informa que alunos de sua turma deixaram de frequentar a disciplina ministrada pelo
54 professor Lucas pelas questões levantadas pela professora Maria do Carmo. A questão será
55 retomada na próxima reunião para maiores esclarecimentos. Dando continuidade aos
56 trabalhos, fica aprovada a prorrogação de qualificação Simone de Oliveira Alencar (Formação
57 Docente) por motivos de parto prematuro. Fica registrado que o professor Maciel
58 encaminhará o relatório do Procad durante a semana. A professora Tânia salienta que o
59 programa até o momento não se credenciou junto à Anped.

60 Esta ata foi lavrada e assinada por mim, Marco Antônio de Oliveira Gomes e revista pela
61 professora Tânia Brasileiro. Porto Velho, 01 de gosto de 2011.
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