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Às 17 horas e 50 minutos, de 30 de Outubro de 2010, na sala do grupo de pesquisa Práxis, na
Fundação Rio Madeira, Porto Velho, deu-se início da reunião ordinária dos professores do programa
de Mestrado em Educação da Unir. Estavam presentes os seguintes professores: Tânia Suely Azevedo

Brasileiro, José Lucas Pedreira Bueno, Marco Antônio de Oliveira Gomes, Carmem Tereza Velanga
Moreira, Antônio Carlos Maciel representando o colegiado de Mestrado em Educação, além das
alunas Gisele e Cintia da graduação em Pedagogia; por fim, representando os professores do
Departamento de Educação Física, estiveram presentes João Bernardino Neto, Eurly Kang Tourinho,
Silvia Teixeira de Pinho. A professora Tânia Brasileiro deu início aos trabalhos com a exposição dos
informes iniciais: início do semestre 2010.2 com a divulgação das disciplinas com seus respectivos
dias e horários; papel do orientador/tutor; publicação do livro da disciplina "Educação, cultura e
linguagem"; requerimento do aluno Daniel do mestrado; Semana de pedagogia do DED; Edital 2010-
ingresso para 2011. O professor Marco Antônio solicitou a palavra no momento dos informes para
enfatizar que a liderança do grupo Histedbr, de Rondônia, que deveria ter sido passada pelo
professor Anselmo Colares, conforme registrado em ata anterior ainda não ocorreu até o presente.
Após os informes, passou-se a palavra aos professores do Depto de Ed. Física que defenderam a
organização integrada da semana de pedagógica de Ed. Física com a Semana de Pedagogia, fato
aprovado pelo professor Antônio Maciel. Não havendo objeção por parte dos presentes, a proposta
foi aprovada. A aluna Gisele aproveitou o momento para expor a temática sugerida para a semana:
Políticas Educacionais e Formação Docente na/para Diversidade, que terá os seguintes eixos
temáticos: Formação docente, novas tecnologias e práticas pedagógicas; Currículo políticas públicas
para a Educação básica superior; Educação inclusiva, Direitos Humanos e Diversidade Cultural;
Gestão Escolar e Educacional; Educação e Saúde e qualidade de vida; Educação, Linguagem e Cultura
na Amazônia. Apresentadas as temáticas, a professora Tânia solicitou sugestões para o incremento
da semana de pedagogia, bem como ressaltou a necessidade de um núcleo que contemple os dois
cursos na semana de pedagogia e Educação Física. Após a discussão sobre as temáticas
apresentadas, ficou acordado entre os presentes que o eixo "Gestão Escolar e Educacional" foi
retirado da semana. Nada mais constado sobre a organização da semana, estipulou-se a data de 8 a
11 de novembro para realização do evento que ocorrerá na Ulbra. Dando continuidade aos
trabalhos, a professora Tânia informa a aprovação do Pró-docência, cabendo ao professor Marcelo a
coordenação do projeto. Outra questão diz respeito ao início do semestre com as atividades
regulares e disciplinas na presente data. A professora Tânia alertou para o programa não ficar
restrito à sala de aula, além de salientar o cronograma de saída de professores Pós-doe. A professora
salienta a dificuldade de saída de alguns professores, já que alguns possuem Pós-doe e outros
encontram-se em estágio probatório. Assim, a professora espera a resposta dos professores Lilian e
Anselmo que continuam vinculados ao programa de mestrado. Outra questão é o estágio de
docência de um semestre, obrigatório para os bolsistas, tanto Capes quanto CNPq. A professora
propõe obrigatoriedade do estágio de um semestre para todos os alunos a partir do próximo edital,
proposta que foi aceita e aprovada pelo colegiado. As disciplinas obrigatórias estão sendo oferecidas
nas duas linhas de pesquisa do programa, além das disciplinas optativas. A professora Tânia solicita o

rol de disciplinas que será oferecida no primeiro semestre de 2011. Dando prosseguimento aos ~1.,
trabalhos, foi abordada a questão do aluno Daniel que solicita revisão de nota na disciplina de
Metodologia da pesquisa em educação, uma vez que a data programada da disciplina foi alterada
em função da viagem à trabalho da professora Maria do Carmo, o que impossibilitou ao aluno o
acompanhamento das atividades acadêmicas. A documentação trazida pelo aluno e sua exposição
listou as razões de sua ausência do trabalho. O professor Maciel argumentou que em função do fato
das datas terem sido alteradas a argumentação do aluno ganha consistência do aluno. O mesmo
professor se dispôs a fazer acompanhamento do aluno para a finalização das atividades acadêmicas \..
da disciplina. O colegiado aprovou a proposta do professor Maciel. A professora Tânia retomou a

palavra, e frisou a Importância do Orientador no acompanhamento de seus respectivos O'len~~
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50 Outra questão levantada é a publicação de um livro com artigos elaborados pelos alunos do
51 programa do mestrado. Sobre o Edital de seleção do mestrado, a professora solicita auxilio dos
52 professores. O professor Lucas questiona se a bibliografia permanece a mesma ou se haverá
53 alteração em relação ao anterior. O professor Maciel salienta a esperança de surgimento de
54 candidatos mais qualificados para o processo. Tendo em referência o objetivo da nota 4 da Capes, o
55 professor salienta a necessidade de rigor na seleção de modo a selecionar alunos que possam
56 contribuir para elevação do nível dos trabalhos. Ficou acordado que os professores presentes se
57 responsabilizarão pela indicação de sugestões de artigos ou livros para o processo seletivo. Outra
58 proposta, aprovada pelo colegiado foi a inclusão da prova de francês para o exame de proficiência. A
59 professora Tânia salientou a necessidade dos professores apresentarem seus respectivos projetos
60 vinculados à linha de pesquisa do programa, o que foi aprovado pelos presentes. Nada mais
61 havendo a tratar, a condutora dos trabalhos agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião.
62 Esta ata foi lavrada e assinada por mim, Marco Antônio de Oliveira Gomes e revista pela professora
63 Tânia Brasileiro.
64 Porto Velho, 30 de outubro de 2010.
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