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Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às 14h30min, na sala 3350, 
Auditório do LINCE, prédio 16, reuniram-se professores, alunos, técnicos-administrativos, 
e demais convidados da Comunidade CE/UFSM, para a Aula Inaugural do Curso de 
Mestrado Profissional em Tecnologias Educacionais em Rede, da Universidade Federal 
de Santa Maria. Após ouvirmos algumas músicas, tocadas pela dupla RODRIGO 
MARTINS e TAINAN GUAZINA, a Coordenadora, professora ANA CLÁUDIA PAVÃO 
SILUK, deu as boas-vindas e convidou as autoridades presentes, a comporem a mesa de 
honra: Professora HELENISE SANGOI ANTUNES, Diretora do Centro de Educação; 

Professor CARLOS ALBERTO CERETTA, Pró-Reitor Adjunto da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação e Pesquisa, representando o reitor; Professora MARGARETE AXT, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a ilustre palestrante e Professora ANA 
CLAUDIA PAVÃO SILUK, Coordenadora do Curso de Mestrado Profissional Tecnologias 
Educacionais em Rede. A seguir, a Coordenadora ANA CLÁUDIA PAVÃO SILUK, 
juntamente com a Professora KARLA MARQUES DA ROCHA, Coordenadora Substituta, 
disseram breves palavras de acolhida, salientando a importância do curso e de cada 
aluno no processo; o prazer de recebê-los, pois desde a elaboração da proposta, 
imaginavam o grupo constituído. Na sequência, a coordenadora passou a palavra ao 
Professor CARLOS ALBERTO CERETTA, que ressaltou a importância do Programa, 
pelas peculiaridades de um Mestrado Profissional, o aspecto positivo de o Curso iniciar 
com o conceito quatro e a responsabilidade de mantermos este nível de avaliação, sendo 
para isso, de fundamental importância, o trabalho coletivo, o empenho, a dedicação e o 
comprometimento de todo o grupo, em suas diversas áreas do conhecimento e funções. 
Em continuidade, a Professora HELENISE SANGOI ANTUNES, falou sobre a satisfação 
em dar início a mais um Curso de Mestrado no Centro de Educação, principalmente por 
ser em nível de mestrado profissional, salientou que outros cursos profissionais estão em 
andamento, e finalizou, ressaltando o empenho da Direção CE em possibilitar as 
condições administrativas, infraestruturais e pedagógicas, para o êxito do Programa com 
um todo. A seguir, a coordenadora desfez a mesa de honra e convidou a professora 
MARGARETE AXT, a proferir sua palestra, que foi acerca do tema “Tecnologias digitais e 
produção de subjetividade.” Ao final, a professora ANA CLÁUDIA PAVÃO SILUK 
agradeceu a presença, colocou a Coordenação do Curso à disposição de todos e 
convidou-os a participarem do cooffe breack, confraternização oferecida na sala. Nada 
mais havendo a tratar, lavrei esta ata, que será assinada por mim, ANGELITA 
ZIMMERMANN, pela coordenadora ANA CLÁUDIA PAVÃO SILUK e pelos demais 
presentes, conforme lista anexa. 
 

 


