
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR

ATA DE REUNIÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA-PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR MESTRADO E
DOUTORADO PROFISSIONAL – PPGEEProf       

 

Aos 15 dias do mês de junho de 2021, às 14h, o colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Educação Escolar, Mestrado e Doutorado Profissional (PPGEEProf) se reuniu, por web conferência
(Google Meet), para reunião ordinária. Es veram presentes os professores e professoras: Profa. Dra.
Marlene Rodrigues, Prof. Dr. Ariel Adorno de Sousa, Prof. Dr. Clarides Henrich de Barba, Prof. Dr. João
Guilherme, Prof. Dr. José Lucas, Prof. Dr. Josemir Almeida Barros, Prof. Dr. Rafael Christofole , Prof.
Genilvaldo Scaramuzza, Profa. Dra. Juracy Machado Pacífico, Profa. Dra. Jussara Santos Pimenta, Profa.
Dra. Ká a Sebas ana Carvalho dos Santos Farias, Profa. Dra. Marcia Machado de Lima, Profa. Dra.
Marli Tona o Zibe . Prof. Dr. Fábio Santos de Andrade encontra-se afastado/licenciado para o Pós-
Doutorado e Prof. Dr. Robson Simões Fonseca jus ficou sua ausência. Discentes presentes: Elizângela
Aparecida Santos, Maitê Sena e Miriã Santana Veiga. Após o início à reunião e boas-vindas aos
professores e professoras que estavam online, de imediato procedeu-se aos informes: a) Resultado do
Edital de bolsas CAPES/FAPERO – Mestrado e Pós-Doutorado. Profa. Marlene convidou Prof. Josemir
para relatar a situação das bolsas. Prof. Josemir explicou que o edital elaborado, apresentado e
aprovado em reunião anterior do colegiado foi alterado em dois pontos: i) localidade de residência
dos/as candidatos/as à bolsa de mestrado que passou de Porto Velho para Rondônia de acordo com
as orientações da FAPERO e do O cio Circular no 4/2021-CPG/CGSI/DPB/CAPES de 26 de abril de 2021
e ii) datas do cronograma do edital em função de consultas feitas à FAPERO sobre a par cipação de
candidatos/as professores/as em efe vo exercício em escolas de Educação Básica. Prof. Josemir
mencionou que a equipe do processo sele vo trabalhou de modo a viabilizar informações aos
par cipantes – turma de Mestrado de 2021, ainda assim, mesmo com a concessão de 10 bolsas de
Mestrado, apenas 03 candidaturas foram apresentadas, homologadas e aprovadas. A FAPERO foi
comunicada sobre as especificidades do PPGEEProf./UNIR em função dos critérios exigidos pela CAPES
para concessão de bolsas para mestrandos/as com vínculos emprega cios. A documentação referente
aos processos sele vos do Mestrado – turma 2021, bolsas Mestrado CAPES/FAPERO e bolsa Pós-
doutorado foram enviada por e-mail à FAPERO de acordo com as solicitações. O Prof. Josemir também
comunicou sobre o edital de bolsa de Pós-Doutorado e informou que ocorreu uma inscrição para a
Linha 2: Currículo, polí cas e diferenças culturais na educação básica, cuja documentação recebida foi
analisada. Após a análise da documentação, foi aprovada a candidata Profa. Dra. Nilce Vieira Campos
Ferreira, da UFMT, para a referida bolsa de Pós-Doutorado do PPGEEProf./UNIR – CAPES/FAPERO; b)
Prazo para qualificação e defesa da turma 2018, em agosto de 2021: A profa. Marlene comunicou
sobre os prazos para a defesa das dissertações e pediu atenção os/as orientadores/as diante da
emergência de cumprimento dos prazos regulamentares para as defesas, mesmo diante de tantos
desafios enfrentados por todos/as. Na sequência, a Profa. Marlene consultou o colegiado sobre a
inserção de novos informes e/ou pontos de pauta. A Coordenação informou que o PPGEEProf. contará
com uma secretária execu va para a con nuidade dos trabalhos diante do acúmulo de tarefas que
recaem sobre a própria coordenação e Sra. Gracilene Maria Silva dos Santos Costa SIAPE 2939745 será
disponibilizada para o PPGEEProf., após diversas solicitações das coordenações para a Pró-Reitoria de

Ata de Reunião PPGEE 0696579         SEI 9991196208.000022/2020-41 / pg. 1



Pesquisa e Pós-Graduação – ProPesq e Reitoria da UNIR. O Prof. Clarides comunicou que está
aguardando portaria para progressão a Prof. Titular e fez convite para sua defesa de memorial que
será no dia 18 de junho de 2021. O Prof. Clarides foi parabenizado pela coordenação e toda equipe do
PPGEEProf./UNIR. A profa. Ká a destacou a importância da par cipação de discentes e docentes na
Anped - 40ª Reunião Nacional, com o tema “Educação como prá ca de Liberdade: cartas da Amazônia
para o mundo!”, cujo prazo para apresentação de comunicações cien ficas foi prorrogado e está
disponível no site da Anped. Após os informes procedeu-se a ordem/pauta do dia: 1) Autorização para
a realização de Estágio Docência da mestranda “Franciele Pereira dos Santos” na disciplina
“Psicologia da Aprendizagem”, com carga horária de 80h, do curso de Pedagogia da UNIR de Porto
Velho, a ser ministrado pelo professor Rafael Christofole . (Processo SEI 23118.006047/2021-06). O
colegiado aprovou por unanimidade e a Profa. Juracy mencionou que os/as novos/as bolsistas
CAPES/FAPERO – 2021 deverão realizar estágio de docência nos próximos semestre de acordo com a
programação dos/as orientadores/as. 2) Correção da data de oferta da disciplina Metodologia da
Pesquisa-Ação em Educação, 40h, de 05 a 09/08/2021 que foi alterada para dia 02 a 06/08/2021. A
Profa. Marlene explicou que se trata de uma correção relacionada aos registros da ata anterior. 3)
Solicitação de desligamento do Programa por Vitor Queiroz Cavalcante de Oliveira. A Profa. Marlene
fez a leitura do e-mail enviado pelo mestrando sobre sua desistência do curso por mo vos pessoais e
destacou que o PPGEEProf trabalhou para solucionar os desafios enfrentados pelo pós-graduando,
porém o estudante alegou muitas dificuldades para a con nuidade de sua pesquisa. No e-mail
enviado ao Programa, Vitor Queiroz Cavalcante de Oliveira pediu desculpas pelo seu pedido de
desligamento e mencionou que os mo vos são de ordem pessoal, destacando a importância do
PPGEEProf. Disse que poderá retornar para os estudos em outra ocasião, mas solicitou o desligamento
do PPGEEProf. A Profa. Katia mencionou que o aluno participou de sua disciplina no início do semestre.
O Prof. Lucas mencionou que por diversas vezes contatou o orientado Vitor e não obteve retorno.
Reiteradas vezes o estudante não compareceu nas reuniões/orientações agendadas, tampouco
entregou materiais cien ficos relacionados à pesquisa de mestrado para o Prof. Lucas. A
representante de turma, Elizangela Aparecida Santos, mencionou que em nenhum momento foi
acionada pelo mestrando para tratar do assunto e que obteve informações sobre seu desligamento
unicamente por meio das comunicações da coordenação do PPGEEProf. A Profa. Marli destacou que o
PPGEEProf atuou para ajudar a solucionar o problema de modo a permi r que o mestrando pudesse
entregar os trabalhos da disciplina ministrada, mesmo assim ele não apresentou interesse em
permanecer no curso de Mestrado. O pedido de desligamento do mestrando Vitor Queiroz Cavalcante
de Oliveira foi acatado por unanimidade. 4) Banca de qualificação de TCFC para homologação: 
Neivaldo Rodrigues dos Santos, in tulado: EDUCAÇÃO FINANCEIRA: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA AO
CURRÍCULO NO ENSINO FUNDAMENTAL II, sob orientação do Professor Dr. Rafael Christofole , será
realizada no dia 12 de julho de 2021, às 14 horas. Banca composta por: Profa. Dra. Cláudia Regina
Flores (Membro externo), Profa. Dra. Ká a Sebas ana Carvalho Dos Santos Farias (Membro interno),
Profa. Dra. Lediane Fani Felzke (Membro suplente externo) e Prof. Dr. Joao Guilherme Rodrigues
Mendonça (Membro suplente interno), banca homologada por unanimidade. 5) Banca de qualificação
de TCFC para homologação:  Ilma Rodrigues de Souza Fausto, in tulado: A INFOBETIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA O USO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS EM SALA DE AULA: Uma
abordagem Forma va, sob orientação de Profª Drª. Marlene Rodrigues e coorientação Profª Drª. Ruth
Maria Mariani Braz. A qualificação acontecerá no dia 07 de Julho de 2021, às 14h via Google Meet
meet.google.com/ppx-cfgk-gra, pela Universidade Federal de Rondônia. Banca composta por: Profª
Drª. Marlene Rodrigues (Membro interno) Orientadora, Profª Drª. Ruth Maria Mariani Braz
Coorientadora, Dr. Sérgio Crespo Coelho Da Silva Pinto (Membro externo), Drª Fá ma Elisabeth Denari
(Membro suplente externo), Drª Ká a Sebas ana Carvalho dos Santos Farias (Membro interno) e Dr.
Robson Fonseca Simões (Membro suplente interno), banca homologada por unanimidade. 6) Banca de
qualificação de TCFC  para homologação: Deny Ardaia da Silva, in tulado: A cultura folclórica do boi-
bumbá no estado de Rondônia: proposições para pensar prá cas pedagógicas interdisciplinares, sob a
orientação do Prof.  Dr. Genivaldo Frois Scaramuzza. A qualificação será realizada no dia 26 de julho de
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2021, às 14:00 horas, pelo Google Meet. Banca: Prof.  Dr. Genivaldo Frois Scaramuzza (Presidente),
Prof. Dr. Clarides Henrich de Barba (Membro interno), Profa. Dra. Adir Casaro Nascimento (Membro
externo), Prof. Dr. Quesler Fagundes Camargos (Membro suplente externo) e Profa. Dra.  Juracy
Machado Pacífico (Membro suplente interno), banca homologada por unanimidade. 7) Banca de
qualificação de TCFC para homologação  Fernanda Oliveira Costa de Góes, in tulado: PRÁTICAS
EDUCATIVAS, DECOLONIALIDADE E MODOS DE VIDA DAS MENINAS/MULHERES DA VILA, sob
orientação da Profa. Dra. Ká a Sebas ana Carvalho dos Santos Farias. A qualificação acontecerá no
dia 30 de junho de 2021, às 9 horas, via Google Meet. Banca: Profa. Dra. Carolina Tamayo Osorio
(Membro externo), Prof. Dr. Rafael Christofole  (Membro interno), Profa. Dra. Elizabeth Gomes Souza
(Membro suplente externo) e Prof. Dr. Marlene Rodrigues (Membro suplente interno), banca
homologada por unanimidade. 8) Banca de defesa de TCFC para homologação: Monnike Yasmin
Rodrigues do Vale, in tulado: Desenvolvimento da visão espacial por meio da prá ca do desenho
técnico para estudantes do curso de edificações, sob orientação da Profa.  Dra. Jussara Santos
Pimenta. A qualificação ocorrerá no dia 27/07/2021 as 15 horas  Banca: Profa. Dra. Jussara Santos
Pimenta (Presidente) Prof. Dr. Clever Reis Stein (Membro externo - PROFNIT/IFRO) Prof. Dr. Clarides
Henrich de Barba (Membro interno - UNIR) Profa. Dra. Josélia Fontenele Ba sta (Membro suplente
externo) Prof. Dr. Marlene Rodrigues (Membro suplente interno-UNIR), banca homologada por
unanimidade. 9) Deliberações sobre a Aula Inaugural da TURMA DE 2021/2023. A Profa. Jussara
explicou que entrou em contato com uma colega professora e que a data sugerida para as a vidades
será o dia 02 de agosto às 19h. A Profa. Jussara mencionou que juntamente com os demais colegas da
comissão foi possível elaborar esboço da programação, porém é preciso aguardar a confirmação
dos/as convidados/as. Informou que a mesa de abertura será o Prof. João Guilherme e a Profa.
Jussara. Que haverá uma homenagem em memória aos colegas Professores/as acome dos pela
COVID-19: Profa. Ana Maria e Prof. Luiz e demais brasileiros e brasileiras. A Profa. Juracy apresentará
o panorama do curso - curriculo e estrutural do Mestrado; a Profa. Marlene, coordenadora do curso
fará exposição do o Histórico (quantas turmas, quan dade de alunos entre outros), a Doutoranda
Miriã Santana Veiga fará apresentação dos/as novos/as mestrandos, a Mestra Maitê Sena fará
depoimento na condição de egressa do curso. Em breve a temá ca da aula inaugural será definida a
par r de algumas sugestões prévias.10) A Profa. Marlene mencionou que está em contato com
outros/as colegas Professores/as de outras ins tuições para ampliar os debates sobre as produções
acadêmicas - produtos e brevemente explicará melhor o que se trata. Nada mais tendo sido discu do
e deliberado, foi encerrada a reunião às dezesseis horas pela Coordenadora Profa. Dra. Marlene
Rodrigues. Eu, professora Dra. Marlene Rodrigues, lavrei a presente a ata que será lida e assinada
pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por MARLENE RODRIGUES, Coordenador(a), em
20/06/2021, às 20:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JUSSARA SANTOS PIMENTA, Docente, em
21/06/2021, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSEMIR ALMEIDA BARROS, Docente, em
21/06/2021, às 22:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ARIEL ADORNO DE SOUSA, Docente, em 22/06/2021,
às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA MACHADO DE LIMA, Docente, em
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22/06/2021, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JURACY MACHADO PACIFICO, Docente, em
22/06/2021, às 13:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARLI LUCIA TONATTO ZIBETTI, Docente, em
23/06/2021, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KATIA SEBASTIANA CARVALHO DOS SANTOS FARIAS,
Docente, em 28/07/2021, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0696579 e o código CRC 571278EA.

Referência: Proces s o nº 9991196208.000022/2020-41 SEI nº 0696579
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