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As 16 horas e 50 minutos do dia 18 de outubro de 2011 teve início a reunião do colegiado do
Mestrado em Educação com os seguintes presentes: Marco Antônio, Tânia Brasileiro, Lucas,
Carmen, além dos discentes Wilson Rodrigues de Lima Junior e Geisa Cristina Batista e
Elisane . Após a leitura e aprovação da ata anterior, o professor Marco Antônio transmitiu os
informes da Assembleia de professores ocorrida no auditório Paulo Freire. A professora Tânia
informou aprovação de bolsas para os alunos Wilson Rodrigues de Lima Junior e Renato
Fernandes Caetano da turma 2011. A professora Andréia justificou sua ausência na reunião
em função de problemas particulares. Se propõe também a formação de uma comissão de
avaliação e acompanhamento dos Bolsistas CAPES. Fica acordado que o aluno além de
apresentar relatório das atividades, deverá comparecer no programa pelo menos três dias por
semana para dedicação exclusiva. A Comissão será composta pelos professores Tânia
Brasileiro e Lucas Bueno, além de Geisa Cristina, como representante do corpo discente.
Também se propõe e aprova-se a formação da Comissão de Estágio Docência, composta pelos
professores Marco Antônio, Rosângela França, e Carmen Velanga. Retomando os deveres
dos bolsistas, foi dado ciência que se o aluno não cumprir com os requisitos determinados
pela Capes, deverá ressarcir todos os recursos disponibilizados. As bolsas do Mestrado
PROCAD e USP recebeu apenas uma candidata, oficialmente, que é a aluna Silvia Fernandes.
A professora Carmem oficializa a qualificação do orientando Júlio Mendonza no dia
28/1 0/2011. Já a mestranda, Simone Alencar, orientanda do Professor Lucas Bueno,
qualificará em dezembro de 2011, por motivos de parto prematuro. Em tempo, registre-se que
a professora Nair Gurgel participa da reunião virtualmente através de uma teleconferência
com intermédio da discente Elisane. Registre-se também o agendamento de uma reunião para
27/10/20 11, às 8 horas, entre o corpo discente e docente para discussão de questões referentes
do retorno às aulas, deliberado pelos professores presentes na reunião. Será decidido na
ocasião o novo cronograma para reposição das aulas. Sobre a Semana informa-se não haverá
os seminários do Dinter, por paralisação dos caminhos administrativos da instituição, o que
dificulta o trabalho no presente momento. Dando continuidade aos trabalhos, a professora
Tânia Brasileiro informa que o pedido de credenciamento do Prof. Dr. João Carlos Gomes, do
campus de Ji-Paraná. Fica aprovado o credenciamento como professor colaborador. Em
função da participação dos professores Tânia Brasileiro e Marco Antônio, na reunião do
Forpred Nacional, levantou-se a questão da avaliação do programa. Entre as metas
estabelecidas pela Capes no triênio, elencou-se a produção de professores e alunos, além dos
prazos para defesa de dissertação. Ressalte-se o peso dado na avaliação para a capacidade do
programa em potencializar as defesas dentro dos prazos estipulados. A professora Tânia
lembra também que os qualificaram possuem 120 dias para defesa. Ressalte-se também a
necessidade de recredenciamento permanente dos professores dentro do programa, com vistas
a garantir o atendimento das exigências mínimas do documento de área de Educação:
publicações qualificadas por docente, livros, capítulos de livros, participação em eventos. Esta
ata foi lavrada e assinada por mim, Marco Antônio de Oliveira Gomes. Porto Velho, 18 de
outubro de 2011.
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