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Curso Nível Início
Curso
Novo Situação

Mestrado Profissional em Educação
Escolar

-1Sim Em ProjetoMestrado Profissionalizante

Resposta:
Justificativa

Sim

PARECER DA COMISSÃO DE ÁREA:

1) A proposta contém indicadores de que a instituição está comprometida com a implantação e o êxito do
curso?

A proposta vem acompanhada de documento de autorização da Instituição assinada pelo Reitor e de
Regimento Interno que define o processo de credenciamento e recredenciamento dos docentes.
A instituição possui experiência desde a década de 1990 com a formação de professoresem nível lato
sensu. A partir do ano 2009, iniciou Mestrado Acadêmico em Educação.
Para implantação, a instituição estabeleceu vínculos e intercâmbios com Grupos de Pesquisa nacionais
tais como: Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil - HISTEDBR/UNICAMP;
Grupo UNIVERSITAS/ GT11/ANPED; Laboratório Institucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar;
e o Grupo de Pesquisa Política para Ciência e Tecnologia na Amazônia NAEA/UFPA.

1 - CONDIÇÕES ASSEGURADAS PELA INSTITUIÇÃO

Resposta:
Justificativa

Sim

PARECER DA COMISSÃO DE ÁREA:

2) O programa dispõe da infra-estrutura - instalações físicas, laboratórios, biblioteca, recursos de
informática ... - essencial para o adequado funcionamento do curso?

A instituição disponibiliza: serviço de secretaria e laboratórios, salas e demais instalações.
A Biblioteca possui acervo bibliográfico adequado, disponibiliza o Portal de Periódicos da CAPES e
conta com 11 computadores ligados à rede mundial.
Nesse sentido, os laboratórios, recursos de informática e biblioteca estão compatíveis com as
necessidades que serão geradas para o funcionamento do Mestrado Profissional na UNIR. Além disso, é
informado que haverá a ampliação dos espaços fisicos de atuação do Programa.
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Resposta:
Justificativa

Sim

PARECER DA COMISSÃO DE ÁREA:

1) A proposta é adequadamente concebida, apresentando objetivos, áreas de concentração, linhas de
pesquisa(*) e estrutura curricular bem definidos e articulados?

A proposta de Mestrado Profissional tem como Área de concentração:  Educação Escolar, com as Linhas de
Atuação: "Práticas Pedagógicas dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio"  e "Currículo e
Praticas Pedagógicas da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental". Os objetivos são:
desenvolver estudos das relações de ensino e aprendizagem e analisar as tendências teóricas e as
perspectivas da educação básica na perspectiva do multiculturalismo e interculturalismo crítico em
contextos escolares e não escolares. A estrutura curricular é composta de 16 disciplinas, sendo 10
obrigatórias e 6 não obrigatórias, que dão sustentação e organicidade às Linhas de Atuação
científico/tecnológicas. A estratégia a ser utilizada é a pesquisa-ação no cotidiano escolar e, assim,
pretende-se promover o aprimoramento técnico e científico de recursos humanos na área de Educação
Escolar.
O uso da pesquisa-ação constitui o eixo das atividades da Mestrado Profissional e se fará mediante
avaliação diagnóstica da realidade escolar, aplicação de projetos inovadores de intervenção, avaliação
das práticas pedagógicas, desenvolvidas na Educação Básica.

 (*) Para Mestrado Profissional onde lê-se 'linhas de pesquisa', leia-se 'linhas de pesquisa
científico/tecnológicas'.

2 - PROPOSTA DO CURSO

Resposta:
Justificativa

Sim

PARECER DA COMISSÃO DE ÁREA:

1) O número de docentes, especialmente daqueles com tempo integral na instituição, é suficiente para
dar sustentação às atividades do curso, consideradas as áreas de concentração e o número de alunos
previstos?

A proposta indica 19 docentes, sendo 15 permanentes e 4 colaboradores. Apresentam 30 projetos de
pesquisa, sendo 10 numa Linha de Atuação científico/tecnológicas e 20 em outra. Dos projetos dos
professores permanentes, a proposta informa que 9 recebem apoio financeiro, sendo mencionados o CNPq e
a CAPES, como agências financiadoras de alguns projetos.
As Linhas de Atuação e os projetos em andamento são consistentes, abrangentes e atualizados.
Os projetos de pesquisa iniciaram, em sua maioria, em 2006, a partir da parceria com a UNESP - Dinter
2006/2010. Dos professores formados nesse convênio, 6 compõe o quadro docente do Programa MP.
Todos os professores participam de projetos de pesquisa. Dois professores permanentes, possuem 4
projetos, excedendo o recomendado pela Área de Educação.

3 - DIMENSÃO E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE
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Resposta:
Justificativa

Sim

PARECER DA COMISSÃO DE ÁREA:

1) O programa conta, especialmente no que se refere ao seu Núcleo de Docentes Permantes, com grupo de
pesquisadores com maturidade científica(*), demonstrada pela sua produção nos últimos três anos, e com
nível de integração que permitam o adequado desenvolvimento dos projetos de pesquisa e das atividades
de ensino e orientação previstos?

A produção docente dos 15 professores permanentes, nos últimos cinco anos, contribui para as
atividades de ensino, orientações previstas e projetos de pequisa propostos pelos professores do
Programa. A análise da produção docente à luz dos critérios da Área indica que houve atendimento às
exigências.

 (*) Para Mestrado Profissional onde lê-se 'maturidade científica', leia-se 'maturidade
científica/tecnológica'.

4 - PRODUTIVIDADE DOCENTE E CONSOLIDAÇÃO DA CAPACIDADE DE PESQUISA
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Destacar os principais dados e argumentos que fundamentam a atribuição de tal nota.

Aprovar Nível Nota Data
Sim Mestrado Profissionalizante Conceito 3 Recomendação: Ao CTC, com

recomendação de
implantação.

13-12-2012

PARECER DA COMISSAO DE ÁREA SOBRE O MÉRITO DA PROPOSTA

PARECER DA ÁREA EM 05/09/2012:

Pelos dados analisados, sugere-se a realização de diligência documental para
esclarecer:
- quantidade de projetos de pesquisa em que cada docente está envolvido,
- situação de um professor que está como permanente em 4 Programas, o que
contraria a Portaria 01/2012;
- carga horária dos professores permanentes no MP. (considera-se que 4horas
para acompanhamento de pesquisa-ação, aulas e orientação é insuficiente);
- professores colaboradores de outras Instituições: indicar horas dedicadas ao
Programa, frequência ao programa, considerando a distância entre instituições
de origem.
- rever a bibliografia de disciplinas que estão desatualizadas
________________________________________________
Comissão de Análise:
Profa. Clarilza Prado de Sousa - Coordenadora da área
Profa. Marlúcia Menezes de Paiva - UFRN - Coordenadora adjunta da área
Profa. Adriana Dickel - UPF
Profa. Alice Miriam Happ Botler - UFPE
Prof. Antonio Joaquim Severino - USP/UNINOVE
Profa. Maria Tereza Carneiro Soares - UFPR
Profa. Maria de Fátima Barbosa Abdalla - UNISANTOS
Profa. Nadia Hage Fialho - UNEB
Profa. Romilda Teodora Ens - PUC/PR
Membros externos:
Profa. Rita Barradas Barata - FCMSCSP (Coordenadora de área Saúde Coletiva)
Prof. Ricardo Queiroz Gurgel - UFSE (representante da Medicina I)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARECER DA ÁREA APÓS DILIGÊNCIA, EM 13/12/2012:
A Diligência Documental realizada responde plenamente as questões pendentes solicitadas e está
perfeitamente de acordo com os limites estabelecidos na Portaria 193/2011. Nestes termos recomenda-se
a aprovação com a nota 3(três)
Assim:
"a Instituição lista  a participação de cada docente com os projetos propostos, ficando claro que
todos os docentes estão envolvidos em pesquisa;
"o professor que estaria envolvido em 4 Programas de PG , desligou-se do Programa sem prejuízo a
composição do corpo  docente;
"os professores permanentes na Instituição estão contratados em regime de dedicação integral - 40
horas;
"a participação de professores colaboradores será eventual, dependendo de necessidades acadêmicas  de
aprofundamento da proposta, sem prejuízo para as atividades rotineiras e nucleares do Mestrado
Profissional ;
"a bibliografia das disciplinas estão atualizadas e atendem o foco de desenvolvimento do curso

________________________________________________
Comissão de Análise:
- Profa. Clarilza Prado de Sousa - Coordenadora da área
-Marlucia  Menezes de Pauva
-Nadia Hage Fialho
-
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PARECER DO CTC SOBRE O MÉRITO DA PROPOSTA

Nível NotaAprovar Data
Sim Conceito 3Mestrado Profissionalizante 01-03-2013

Justificativa

A proponente mostra uma boa proposta bem qualificada em todos os itens e com plena capacidade de
implementar um mestrado profissional.

Após diligência documental a proposta se encontra bem qualificada em todos os itens.

Destacar os principais dados e argumentos que fundamentam a atribuição de tal nota.
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