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As 15 horas e 15 minutos do dia 28 de setembro de 2011 com os seguintes presentes: Marco
Antônio, Nair Gurgel, Lucas, além do representante dos discentes Wilson Rodrigues. Após a
leitura e aprovação da pauta anterior, a professora Maria do Carmo colocou a questão da
greve na Unir como questão prioritária para discussão, além de se colocar em votação a
adesão ao movimento de paralisação. Diante da proposição, ficou acordado entre os presentes
que as aulas serão suspensas por falta de condições de trabalho, porém as bancas de
qualificação e as orientações terão continuidade. Registre-se a chegada da professora Andréia
Quintanilha nesse momento. Dando continuidade aos trabalhos, a professora Maria do Carmo
informa que participará do SELL em Vilhena entre 03 e 06 de outubro. Sobre a questão da
prorrogação de portaria de coordenadora do PPGE ficou acordado entre os membros presentes
que a professora Tânia S. A. Brasileiro será reconduzida ao cargo. Em seguida foi abordado a
seleção do Mestrado em Educação e propostas para o Edital. Após o levantamento de
sugestões, os presentes agendaram reunião extraordinária, que ocorrerá no dia 13 de outubro,
para a definição de critérios e normas para o próximo edital. Ficou aprovado por unanimidade
as seguintes disciplinas para o próximo semestre (2012.1): Metodologia da pesquisa em
Educação, Educação e Novas Tecnologias na Formação Docente, Tópicos Especiais em
Currículo, Trabalho e Educação, Seminário de Pesquisa n. Ressalte-se que a disciplina
proposta pela professora Marilsa, Movimentos sociais e educação foi também aprovada.
Sobre a semana Educa ficou acordado que ocorrerá de 05 a 09 de dezembro. O professor
Lucas tomou a palavra para expor o cronograma da Semana Educa com os seguintes eixos
temáticos: 1.Políticas e Gestão Educacional; 2. Formação Docente e Práticas Pedagógicas;
Novas Tecnologias aplicadas à educação Presencial e à Distância; 4. Currículo e Políticas
Públicas para Educação Básica e Superior; 5. Educação Inclusiva, Direitos Humanos e
Diversidade; 6. Educação, Linguagem e Cultura na Amazônica. O professor Lucas ficou
encarregado de consultar a Faculdade São Lucas para viabilidade do local. Foram realizadas
propostas de mini cursos pelas alunas da pedagogia para a Semana Educa: Recreação na
escola inclusiva; Alfabetização na perspectiva do letramento; Organização do Ensino
Fundamental de 09 anos (Currículo e Legislação); Educação Profissional; EJA; Alfabetização
de Surdos; Atendimento Educacional Especializado. A professora Tânia lembra que o evento
deverá ser integrado com as defesas de dissertações do Mestrado. Será necessário que os
professores verifiquem junto aos seus orientandos as datas de defesa com os respectivos
nomes que participarão das bancas. Registre-se a chegada do professor Antônio Carlos
Maciel. Esta ata foi lavrada e assinada por mim, Marco Antônio de Oliveira Gomes. Porto
Velho, 28 de setembro de 2011. C
Marco Antônio de Oliveira Gomes (----~~------~----r_---------------------
Maria do CarmoRosângela França---:::r5t<~:=-/------------/'----/---------------------

Andréia Quintanilh·.'I'-r--------i---------r-T-~=...=----------------------------
Nair Gurgel -/ )
Wilson Rodri ues (representante discent ) ----l:bL-I'-4f::::....:::::.--"----------------------
José Lucas Ped eira Bueno -----------------------------------------------

35
36
37
38
39
40
41


