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NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO

MESTRADO EM EDUCAÇÃO
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Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2011, às 15:30 horas, na sala do Mestrado em
Educação, sob a presidência da Profa Tânia Brasileiro, reuniram-se os membros da Equipe
participante do Projeto Prodocência 2010-2012, Profa Odete Burgeile e Rosangela França,
Marcello Ribeiro, Caio Borges (estagiário do Labmidia). Os professores Claudemir, José Lucas
Pedreira e Profa Carmen Velanga justificaram suas ausências. A professora Tânia contextualiza
o projeto Prodocência e passa a discutir o Cronograma de execução de atividades, onde a Profa
Odete lembra da necessidade de inclusão do item "Repensando as práticas de Ensino dos cursos
de Licenciatura em Letras". A Profa Odete afirma que na época em que o projeto Prodocência
estava sendo idealizado a mesma enfatizou juntamente ao Prof. Marcelo Ferreira (Física) que o
projeto de letras deveria contemplar todos os cursos de licenciatura da UNIR, incluindo os
CAMPI. A Profa Odete acha interessante convidar os programas de Mestrado da UNIR para
participar no projeto Prodocência. A Profa Tania afirma que os mestrados devem estar inseridos
nas ações que serão propostas e concorda com a indicação da Profa Odete. Aprovado por
unanimidade. A Profa Tania deixa claro que o Prodocência é um projeto institucionalizado e
que está vinculado à PROPRAG, tendo nesta versão 2010-2012 uma parceria com o
PPGE/UNIR, ligada a Linha de Formação Docente. Para que o programa possa ser realizado
como um programa institucional, deve haver o apoio da PRO-REITORIA de Graduação, o qual
foi confirmado em reunião com o Prof. Almeida. A Professora Odete gostaria de saber sobre os
recursos. A Profa Tania afirma que quem tem o controle dos recursos é o Prof. Lucas e que não
está presente na reunião por motivos de doença. A Profa Tania informa que está tentando fazer
uma parceria com a técnica Tania Mara junto ao prédio de capacitação para compartilhar
equipamentos e contribuir com ações de formação. A Profa Tania informou que teve uma
reunião com o Prof. Almeida, pró-reitor de graduação e que o mesmo mostrou-se interessado no
Prodocência, principalmente na implantação do programa de Formação para a docência
universitária e no I Encontro de Licenciaturas da UNIR. A Profa Tania informou que esse
Projeto irá desencadear outras ações, influenciando até futuros Editais. A Profa. Tania enfatizou
sobre a importância do Labmidia, e que atualmente faltam pessoas para dar suporte ao
Laboratório, sendo que no momento só há o estagiário Caio, que apóia todas as atividades
vinculadas a este laboratório, mais as ações do PPGE/UNIR. O Prof. Marcello destacou a
necessidade de reformas na sala onde se encontra o Labmidia. A Profa. Tania afirma que esta
reunião tem como foco decidir quais ações serão prioridades dentro do projeto neste momento,
pois precisa ser definido quem ficará responsável por cada uma delas. Os integrantes
priorizaram as seguintes ações: 1. Inclusão digital nos Cursos de Licenciatura na perspectiva de
diversidade sociocultural; 2. Contadores de História nos Cursos de Licenciatura; 3. Pesquisa,
Elaboração e Aplicação de Recursos Didáticos; 4. Repensando as práticas de Ensino dos cursos
de Licenciatura; 5. Jornal Virtual das Ciências Humanas, Exatas e da Natureza. Ficou
inicialmente decidido que os responsáveis por cada uma destas ações serão: Ação I: Professores
Marcello Ribeiro e José Lucas; Ação 2: Professora Carmen Velanga; Ação 3: Rosangela
França/Tania Brasileiro; Ação 4: Professora Odete Burgeile e Rosângela França; Ação 5: A
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43 definir posteriormente, O prof Marco Antônio se responsabilizou pela elaboração e
44 acompanhamento do Projeto de Pesquisa sobre a o baixo desempenho dos alunos dos cursos de
45 licenciatura da unir, identificados nos SINAES E ENADE, Ficou definida uma próxima reunião
46 para o dia 01/06/2011 para discutir a adequação da planilha de custos e realocação dos recursos
47 em função da prioridade das atividades. Nada mais havendo a tratar eu, Lucas Rommel de
48 Souza Neves, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada vai por todos assinada. xxxxxxxxx
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