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1 ÀS quinze horas do dia 30 de janeiro de 2012, na sala da Coordenação do Mestrado em
2 Educação da Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, deu-se início a reunião
3 ordinária dos professores do Colegiado de Mestrado em Educação. Estavam presentes os
4 seguintes professores: Tânia Suely de Azevedo Brasileiro. Marco Antonio de Oliveira Gomes,
5 Antonio Carlos Maciel, Marilsa Miranda de Souza, air Ferreira Gurgel do Arnaral,
6 Rosângela de Fatima Cavalcante França e Dorosnil Alves Moreira, representantes discentes:
7 Geisa Cristina Batista e Wilson Rodrigues de Lima Junior. A professora Tânia informou a
8 pauta: l. Assinatura das atas anteriores, informes de documentos, doações dos brinquedos e
9 mantimentos da Semana Educa 2011; 2. Aprovação da Ata da reunião anterior; 3. Aprovação

10 do quadro de disciplinas 2012.1; Quadro de disciplinas 2012.1; 4. Preenchimento do Quadro
11 de defesas de dissertação dos alunos que faltam (turma de 20 IO); 5. Definição da Nova
12 coordenação do PPGE; 6. Coleta CAPES- definição de responsável, comissão de trabalho e
13 prazos: atualização dos Currículos Lattes e das informações necessárias para o preenchimento
14 do Coleta (docentes e discentes do PPGE); Definição de quem apresentará o Coleta CAPES
15 20 IO e 2011. em Brasília, no período de 5 a 8 de março do corrente; 7. Processo seletivo
16 20 I I: memorandos que precisam ser encaminhados 9reitoria, Departamento de Letras
17 Estrangeiras, Núcleo de Ciências Humanas); Banco de dados das questões; recebimento das
18 inscrições; organização do material e reserva dos locais para a realização das etapas para o
19 processo seletivo: Fichas de avaliação (análise do currículo, projeto de pesquisa e entrevista)
20 definição de modelo; 8. Alunos bolsistas CAPES definir atuação junto ao PPGE;
21 Calendário de entrega de relatórios; estágio de docência definir calendário. 9. Outros. A
22 professora Tânia Brasileiro iniciou a reunião informando que em virtude de sua redistribuição
23 para a Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA e do professor Marco Antônio estar
24 de férias, a coordenação do programa esteve sem titular no período de 23 de setembro de 20 II
25 à 3 I de dezembro de 2011. porém neste período a coordenação do Programa foi exercida
26 pelos professores Tânia Suely de Azevedo Brasileiro e Marco Antonio de Oliveira Gomes e
27 esse período precisa ser convalidado por ato da Reitoria. Posta essa proposta em votação. foi
28 aprovada pela unanimidade dos presentes. A professora Carmen Tereza Velanga divulgou o
29 Seminário Estadual de Educação Especial integrado ao PPGE e Seminário Final de Doutorado
30 em Educação UNIR/UNESP. Procedeu-se, na sequência, a leitura da ata da reunião anterior.
31 sendo aprovada pelos presentes. Iniciou-se a questão da escolha do(a) coordenador(a). A
32 professora Carmen pronunciou-se, colocando a questão da implicação das questões do
33 Departamento de Educação. do PPGE e da UAB como fatores interligados, pois professores
34 do Mestrado estão em docência na Graduação e na UAB. Solicitou informações do financeiro
35 do programa e a professora Tânia comunicou saldo zero. na presente data. O professor
36 Antonio Carlos Maciel candidatou-se ao cargo de vice-coordenador do Programa de Pós-
37 Graduação Stricto-Sensu em Educação. Justificou sua candidatura a vice e não à titular devido
38 a outros compromissos que têm em outras instâncias da Universidade. Disponibilizou-se a
39 colaborar com o titular e a estar presente na Coordenação às quintas e sextas-feiras, e seu
40 deslocamento para Porto Velho poderá ser sem ônus para a instituição, desde que a instituição
41 não apresente condições de bancar tais despesas. A professora Carmen sugeriu os professores
42 Marco Antonio ou Rosângela. A professora Rosângela disse não estar colocando seu nome à
43 apreciação. O professor Marco Antonio disse estar impossibilitado, no momento, de assumir a
44 coordenação devido a situações familiares, colocando-se. no entanto. corno colaborador do
45 Programa, A professora Rosângela falou que é uma profissional de trabalho, porém não tem
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perfil para o cargo de coordenação. mas que se dispõe a colaborar com a coordenação. A
professora Tania falou que a professora Carmen está, desde o início, colaborando com a
condução do programa; e que seria um resgate histórico a nomeação da mesma. Sugeriu que
se fizesse uma articulação para que esta coordenação recebesse proventos similares ao de
diretor de núcleo. A professora Carmen aceitou e ficou assim constituída a Coordenação do
Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu em Educação: Coordenadora: Prof' Dr' Carmen
Tereza Velanga e Vice-Coordenador: Prof. Antônio Carlos Maciel. a sequência, o assunto
abordado foi o Coleta CAPES, sendo que a professora Tânia informou que deverá ser
acionada uma comissão para ajudar a alimentar os dados, porém uma pessoa deverá assumir a
coordenação desta, sugerindo o discente de Informática, estagiário do LABMÍDIA: Caio. De
05 à 08 de março, apresentação em Brasília, do Coleta CAPES. A professora Tânia solicitou
dos representantes dos discentes Geisa e Wilson, a cobrança aos discentes, de atualização do
Currículos Lattes, com prazo até 15 de fevereiro de 2012. Definição das datas de matrícula
das turmas de 20 I I e 2012: 13 a 17 fevereiro de 2012. A turma de 20 I I só tem obrigação da
disciplina Seminário de Pesquisa L sendo o restante das disciplinas oferecidas optativas, quais
sejam: Tópicos Especiais em Currículo. Educação e Movimentos Sociais e Educação
Especial. Para a turma de 2012: Metodologia da Pesquisa em Educação (obrigatória),
Educação e Novas Tecnologias na Formação Docente (optativa). Tópicos Especiais em
Currículo (optativa) e Educação e Trabalho (optativa). além das optativas citadas
anteriormente. Há que se solicitar apoio do Núcleo de Ciências Humanas para a recepção das
inscrições do processo seletivo do Mestrado Acadêmico 2012. Sobre o processo seletivo, há
que se preparar o Banco de Questões, os memorandos, a organização do espaço para
recebimento dos materiais. Quanto aos orientandos bolsistas, os mesmos devem ser
solicitados a atuarem mais ativamente 110 PPGE, de acordo com normas regimentais da
CAPES. Foi comunicado que a discente Ariadne trocou a orientação do professor Lucas para
a professora Tânia. O estudante Adão foi para o professor Dorosnil e a lima foi para o
professor Lucas. O estágio de decência: os bolsistas de 2012 não conclu íram. obrigatório pela
CAPES. A professora Aparecida Zuim está afastada para Pós-Doe, no Rio de Janeiro. O
professor Maciel sugeriu a em issào de portaria para designar a com issão do Coleta CAPES,
sendo acatada. A Comissão do Coleta CAPES ficou assim constituída: Presidente: José Lucas
Pedreira Bueno. membros: Tânia Suely de Azevedo Brasileiro. Marilsa Miranda de Souza,
Rosângela de Fatima Cavalcante França, Antonio Carlos Maciel. e o discente Caio. estagiário
do LABMÍDIA. Para a Coordenação do Programa Pró-Docência, de melhoramento das
licenciaturas, que tem como vice-coordenador o professor Lucas, sugeriu-se o nome da
professora Marilsa, na vacância da professora Tânia Brasileiro, que foi aprovado e deverá ser
solicitada à Reitoria, sua portaria de nomeação. A próxima reunião fica agendada para o dia
03 de fevereiro, às catorze horas, nesta sala, para tratar especificamente do evento V
Seminário Estadual de Educação Especial e Seminário Final do Doutorado Institucional em
Educação Escolar U IRIU ESP, que será realizado de 20 a 23 de março de 2012. ada mais
havendo a ser tratado, esta ata foi lavrada e assinada r mim, Geisa Cristina Batista e revista
pela professora Carmen Te za Velan . Por o Ve ,30 dejaneiro de 2.012.
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