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

Aos 25 dias do mês de maio 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. Josemir Almeida Barros, Profa. Dra. Juracy Machado Pacífico, Prof. Dr. Ariel Adorno
de Sousa, Prof. Dr. Robson Simões Fonseca, Prof. Dr. Fábio Santos de Andrade, Profa. Dra. Ká a
Sebas ana Carvalho dos Santos Farias, Profa. Dra. Jussara Santos Pimenta, Profa. Dra. Marcia
Machado de Lima, Prof. Dr. João Guilherme, Prof. Dr. Rafael Christofole , Profa. Dra. Marli Tona o
Zibe , Prof. Dr. Clarides Henrich de Barba, discentes: Maitê Sena, Elizângela Aparecida Santos, Thaís
Oliveira e Miriã Santana Veiga. Deu início à reunião com boas-vindas aos professores e professoras
que estavam online, e a pedido da Coordenação incluiu-se, mediante aprovação do Colegiado, um
item de pauta sobre o edital de Bolsas para Pós Doc. Em seguida fez se os informes sendo que alguns
itens que estavam na pauta como pontos de pauta foram listados como informes. Informes:
Plataforma Sucupira.A Profa. Dra. Marlene Rodrigues externou agradecimentos pelos trabalhos e
contribuições de todos, principalmente a ajuda da Profa. Dra. Juracy Machado Pacífico e também do
Prof. Dr. Josemir Almeida Barros nos trabalhos de elaboração dos itens relacionados ao preenchimento
da Plataforma SUCUPIRA. A Profa. Dra. Juracy Machado Pacífico mencionou a importância das ações
dos integrantes do PPGEEProf. e suas relações com a  Plataforma SUCUPIRA, detalhou muitos dos
itens da Plataforma SUCUPIRA, mencionou que há importantes ações desenvolvidas e em
desenvolvimento de responsabilidade dos/as colegas Professores/as do PPGEEProf. Externou que há
muitos relatórios na Plataforma SUCUPIRA que podem  auxiliar e viabilizar estudos para promover
melhorias no PPGEEProf. Por fim, a Profa. Dra. Juracy Machado Pacífico agradeceu todos/as diante das
circunstâncias sobre as necessidades de produções intelectuais frente aos desafios enfrentados nos
úl mos anos diante da Pandemia. A Profa. Dra. Marli Tona o Zibe  falou sobre as demandas da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPesq) em relação ao preenchimento da Plataforma
SUCUPIRA. A Profa. Dra. Juracy Machado Pacífico, explicou sobre as produções a serem indicadas de
acordo com as especificidades da área de Educação e do PPGEEProf. mencionou que a área de
Educação trabalha com a avaliação do qualis atual. O Prof. Dr. Josemir Almeida Barros também
ressaltou a importância dos trabalhos cole vos e a necessidade de atender as especificidades da
Plataforma SUCUPIRA para melhoria da nota o PPGEEProf/UNIR. 2) FORPRED: a Profa. Dra. Marlene
Rodrigues mencionou que a UNIR foi consultada para sediar a 4ª Anped em reunião do FORPRED, na
ocasião a decisão foi que o evento será na Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), de modo on-line,
futuramente os integrantes do PPGEEProf/UNIR serão acionados para os debates sobre a par cipação
em a vidades da 4ª Anped de acordo com as demandas da UNIFAP. 3)Processo Sele vo Mestrado
2021/2023, em que o Prof. Dr. Rafael Christofole  é o Presidente;  o Prof. Prof. Dr. Genivaldo Frois
Scaramuzza – membro e o Prof. Dr. Robson Fonseca Simões – membro da comissão. A Profa. Dra.
Marlene Rodrigues agradeceu aos integrantes pelos trabalhos realizados. O presidente da comissão
mencionou que os trabalhos se encontram na etapa final e que o tempo para elaboração do
cronograma das a vidades foi curto, e exigiu esforços de toda equipe de professores/as do PPGEEProf
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para a finalização das etapas do edital de seleção do Mestrado 2021. O Prof. Dr. Rafael Christofole ,
presidente da comissão, agradeceu a toda equipe pelos trabalhos e envolvimento nas etapas do edital
de seleção. A Profa. Dra. Marlene Rodrigues destacou que há necessidade de mais debates sobre o
ingresso de candidatos/as oriundos/as das ações afirma vas. Ressaltou que os debates das ações
afirma vas é algo significa vo e necessário, pois se cons tui como um dos focos do PPGEEProf na
condição de um Programa diferenciado. Ponto de Pauta:1) Matrícula dos ingressantes no Mestrado-
Turma 2021/2023. Sobre a realização da matrícula dos aprovados no processo sele vo – Mestrado -
2021, a DIRCA foi acionada para auxiliar nas ações. A Propesq também foi acionada para ajudar no
processo de inserção dos novos alunos via SIGAA para matrícula. A Coordenação do PPGEEProf
solicitou ajuda da equipe de docentes para efe var as matrículas dos/as novos/as estudantes de
acordo com o cronograma estabelecido. Em deliberação os integrantes do PPGEEProf decidiram que a
DIRCA será acionada para providenciar a matrícula diante da ausência de técnico no PPGEEProf e o
acúmulo de trabalho dos integrantes e da Coordenação de Curso. 2) Aula Inaugural Turma 2021/2023
(Comissão): A Coordenação do PPGEEProf mencionou sobre a importância da aula inaugural e abriu
consulta para composição dos integrantes da comissão, em decisão unânime os integrantes são: Prof.
Dr. João Guilherme, Profa. Dra. Jussara Santos Pimenta e discentes: Maitê Sena e Miriã Santana Veiga,
a equipe deverá organizar todo o processo e apresentar mediante cronograma os indica vos do/a
palestrante, o tema da aula inaugural e demais ações necessárias. 3) Cronograma de oferta de
disciplinas para a Turma de Mestrado 2021/2023. A Coordenadora do PPGEEProf apresentou uma
proposta de disciplinas a serem oferecidas e os/as respec vos/as professores/as de modo a viabilizar
as aulas do Curso de Mestrado para a nova turma de ingressantes 2021/2023. Após a discussão o
Cronograma foi APROVADO conforme descrição a seguir:  MÓDULO DE NÚCLEO COMUM: disciplinas
obrigatórias:  i) Fundamentos Antropológicos, Filosóficos e Sociológicos da Educação 40h, de 21 a
25/06/2021; ii) Metodologia da Pesquisa-Ação em Educação 40h, de 05 a 09/08/2021. MÓDULO
TEMÁTICO DE LINHA DE PESQUISA: disciplinas obrigatórias de linha -Prá cas pedagógicas, inovações
curriculares e tecnológicas: i) Inovações Curriculares e Didá ca 40h,de 06 a 10/09/2021; ii)
Concepções de Aprendizagem e Prá cas Curriculares 40h, de 04 a 08/10/2021.MÓDULO ELETIVO:
disciplinas opta vas:i) Inclusão Social e Educação Especial40h, de 08 a 12/11/2021;ii) Avaliação da
Aprendizagem na Educação Básica 40h, de 06 a 10/12/2021; iii) Adolescência, Sexualidade, Gênero e
Educação 40h, de 07 a 11/03/2022; iv (Educação e Novas Tecnologias na Formação Docente 40h, de
07 a 11/03/2022; v) Polí ca e Gestão Educacional 40h, de 14 a 18/03/2022; vi) Educação, Cultura e
Linguagem 40h, de 04 a 08/04/2022; vii) Formação de Professores, Cultura, Saberes e Prá cas 40h, de
d04 a 08/04/2022. MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA:i) Seminário de TCFC 40h, de 07 a
11/02/2022; ii) Orientação para Elaboração do TCFC 80h, no 2° Semestre de 2022. MÓDULO DE
ATIVIDADES PROGRAMADAS DE PESQUISA:i) A vidades Programadas de Pesquisa I 40h, no Primeiro
Semestre 2022; ii) A vidades Programadas de Pesquisa II 40h, no Primeiro Semestre
2023.QUALIFICAÇÃO até 30 de Agosto de 2023. DEFESAS até 30 de Abril de 2023.Encerramento da
Turma 2021 em maio de 2023. 4)  Proposta de Edital CAPES/FAPERO. A coordenação apresentou a
proposta de Edital da Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Cien ́ficas e
Tecnológicas e à Pesquisa do estado de Rondônia – FAPERO/CAPES, no âmbito do Projeto “Apoio aos
Programas de Pós-Graduação Emergentes em Educação e Ensino na Amazônia Ocidental (Programa
10001018016P2)” 5) Comissão de Bolsas.   Foi definida a Comissão de Bolsas do  PPGEEProf,
composta pelos seguintes membros  Dra. Marlene Rodrigues- Presidente, Prof. Dr. Josemir Almeida
Barros – Membro, Profa. Juracy Machado Pacifico- Membro e Lívia Catarina Matoso dos Santos Telles–
Membro discente. Comissão aprovada. 6. O modelo padrão da capa dos TCFC e a especificidade da
capa do TCFC de  Thais Thaianara sob orientação do Prof. Dr. Rafael Christofole . A coordenação
explicou ao Colegiado do curso que  a dissertação  da mestranda con nha o uso de imagem na capa
em conformidade com o método usado na realização da pesquisa  e que, a imagem na capa, ainda que
con vesse todos os elementos previstos na ABNT, se  diferenciava  do previsto no regulamento do
PPGEEProf.  O colegiado entendeu que é preciso debater as normas e sobre apresentação da capa das
dissertações e teses para deliberações posteriores. Destacou-se que a  dissertação apresentada
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possui capa com imagem/fotografia de fundo e que é preciso entregar a dissertação com todos os
elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais de acordo com as normas da ABNT. A equipe de
professores/as decidiu pela con nuidade dos debates sobre o item a par r dos trabalhos da comissão
do PPGEEProf e que a mestranda deverá inserir folha/capa padrão para a entrega do trabalho
defini vo. A comissão con nuará os trabalhos de modo a aprofundar os debates sobre os itens:
elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais de trabalhos acadêmicos - dissertações e teses.7. 
Banca de defesa de TCFC para homologação: Augusto Barbosa Silva, in tulado: Ensino de
levantamento-topográfico: uma proposta didá ca a par r da Teoria Histórico-cultural, sob a
orientação da Dra. Marli Lúcia Tona o Zibe . A defesa será realizada no dia 28 de junho de 2021, às
14:00 horas, pelo Google Meet.; Banca: Profa. Dra. Marli Lúcia Tona o Zibe Prof. Dr. Edson
Schroeder (Membro externo) Profa. Dra. Josélia Fontenele Ba sta (Membro externo) Profa. Dra. Juracy
Machado Pacífico (Membro suplente interno) Prof. Dr. Kécio Gonçalves Leite (Membro suplente
interno) Decisão: Banca homologada. José Lourione Freitas Bernardino, in tulado: O Sorobã para
estudantes com deficiência visual e ou com queixa escolar de discalculia: o trabalho educacional de
um professor cego, sob orientação de Profa. Dra. Marlene Rodrigues. A defesa acontecerá no dia 29
de junho de 2021, às 16 horas, por meio de vídeo conferência pelo Google Meet. Banca: Profa. Dra.
Marlene Rodrigues (Presidente)  Prof. Dr. Orivaldo Florêncio de Souza (Membro externo) ,Prof. Dr.
Clarides Henrich de Barba (Membro interno)  Drª Fá ma Denari (Membro suplente externo), Prof. Dr.
João Guilherme Rodrigues Mendonça (Membro suplente interno).Decisão: Banca homologada. 8 –
Edital CAPES/PNPD – A comissão composta pela Profa. Dra. Marlene Rodrigues - Presidenta, Profa.
Dra. Juracy Machado Pacifico - membro e Prof. Dr. Josemir Almeida Barros – membro, elaboraram
edital para abrir as inscrições e estabelecer as condições de seleção para ingresso de um (01) bolsista
PNPD/CAPES, Pós-Doutorando no Programa de Pós-graduação em Educação Escolar, Mestrado e
Doutorado Profissional – PPGEEProf/UNIR, campus Porto Velho. Após apreciação da equipe de
docentes do PPGEEProf, o edital foi aprovado: os professores que oferecerão vaga de Pós-Doutorado
no edital são: Prof. Dr. Josemir Almeida Barros (Linha 2) e Profa. Dra. Profa. Dra. Ká a Sebas ana
Carvalho dos Santos Farias (Linha 1). O processo de seleção aprovará apenas um/a candidato/a na
condição de Bolsista de Pós-doutorado. Decidiu-se também que pela realização de uma reunião
extraordinária, no dia 26/05/2021 ás 17 horas, para homologar o resultado final do Edital de
Mestrado. E, nada mais tendo sido discu do e deliberado, foi encerrada a reunião às dezoito horas
pela coordenadora Marlene Rodrigues. Eu professor  Josemir Almeida Barros lavrei a presente a ata
que será lida e assinada pelos presentes.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSEMIR ALMEIDA BARROS, Docente, em
26/05/2021, às 21:58, 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 MARLENE RODRIGUES, Coordenador(a), em
26/05/2021, às 22:01, 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
26/05/2021, às 22:09, 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 JOAO GUILHERME RODRIGUES MENDONCA,
Docente, em 26/05/2021, às 22:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por MARLI LUCIA TONATTO ZIBETTI, Docente, em
26/05/2021, às 22:29, 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
26/05/2021, às 22:31, 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 FABIO SANTOS DE ANDRADE, Docente, em
26/05/2021, às 22:47, 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
26/05/2021, às 23:21, 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 26/05/2021, às 23:46, 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 ROBSON FONSECA SIMOES, Docente, em
27/05/2021, às 08:29, 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 27/05/2021,
às 12:15, 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
0677439 e o código CRC 4BAA273D.

Referência: Proces s o nº 9991196208.000022/2020-41 SEI nº 0677439
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