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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e nove dias do mês setembro de dois mil e vinte, às nove horas, o colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Educação Escolar - Mestrado e Doutorado Profissional (PPGEEProf) se reuniu, pelo
aplica�vo (Google Meet), para reunião extraordinária. Es�veram presentes os professores e professoras:
Ká�a Sebas�ana Carvalho dos Santos Farias (Presidente), Marlene Rodrigues, Juracy Machado Pacífico,
Rafael Christofole�, José Lucas Pedreira Bueno e Fábio Santos de Andrade. A Presidente deu início à
reunião com boas-vindas aos professores e professoras que estavam on-line e, em seguida, apresentou a
pauta única. – Polí�ca de pós-graduação - minuta da polí�ca de pós-graduação da UNIR- Resolução
xxx/2020 – PROPESQ/UNIR. Discussão: A Profa. Ká�a Farias enfa�zou que na reunião extraordinária do
colegiado do PPGEEProf, realizada no dia 22.09.2020, discu�u-se a temá�ca da polí�ca da pós-graduação,
no entanto, decidiu-se por convocar uma outra reunião para leitura minuciosa e discussão do referido
documento. Após esse esclarecimento, a Profa. Ká�a Farias solicitou que a minuta da Resolução fosse
inserida no Google Drive para a leitura e contribuição dos professores presentes. Após  leitura e discussão
do documento, a Decisão: O colegiado formulou o seguinte indica�vo: 1) Acatar o documento e realizar
ajustes, ou 2) Recusar o documento, com decorrente designação de nova comissão com membros de
todos os programas de pós-graduação da UNIR, para elaboração de novo texto a ser discu�do e
aprovado. No caso do primeiro indica�vo, “ acatar o documento e realizar os ajustes a seguir”, seriam os
seguintes: No  Art. 1o. Especificar: a presente resolução tem por obje�vo ins�tucionalizar a polí�ca de
pós-graduação lato sensu e stricto sensu no âmbito da Universidade Federal de Rondônia; bem como
incluir um Parágrafo Único com a definição do que se entende por pós-graduação (lato sensu e stricto
sensu). Definição das diretrizes gerais de cada nível da pós-graduação. No Art 5, alínea e, alterar a
redação para “atender às demandas regionais e da sociedade contemporânea”. De acordo com as novas
regras de avaliação da CAPES, programas voltados às demandas regionais podem ter metas e obje�vos
voltados para este aspecto, com peso menor para a internacionalização. No Art. 7. Sobre estágio pós
doutoral: tratar da criação do Programa de Pós-doutoramento da UNIR no âmbito da pós para atrair
pesquisadores visando melhorar a pós-graduação. Do jeito que está mistura formação de docentes da
casa (que não podem fazer pós-doc aqui), com a regulamentação de um sistema de pós-doc da UNIR para
receber pesquisadores externos. Sobre autoavaliação: definir o papel da PROPESq nesse processo e
considerar: “Cabe à Pró-reitora fornecer apoio ins�tucional para que os programas possam realizar sua
autoavaliação e planejamento estratégico, bem como conduzir a elaboração do Plano de
Desenvolvimento da Pós-Graduação da UNIR”. E ainda, consolidar a   regulamentação ins�tucional dos
programas estabelecendo: a) normas comuns de sistema de créditos, b) de matrícula, c) de proficiência,
d) de credenciamento e) de financiamento. No Art. 19 re�rar a parte que trata sobre carreira docente.
 Efe�var ajustes na redação do Art. 21.  Onde se lê: "para complementar os recursos disponibilizados
pelo PROAP/CAPES" Leia-se: "para financiar os programas acadêmicos e profissionais com equidade".
Posta em votação, foi aprovado por unanimidade. E, nada mais tendo sido discu�do e deliberado, foi
encerrada a reunião às dezessete horas, pela coordenadora Profa. Ká�a Sebas�ana Carvalho dos Santos
Farias, a qual lavrou a presente ata, que será lida e assinada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por KATIA SEBASTIANA CARVALHO DOS SANTOS FARIAS,
Coordenador(a), em 30/09/2020, às 19:54, 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 30/09/2020,
às 19:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
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de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL CHRISTOFOLETTI, Docente, em 30/09/2020, às
20:00, 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 José Lucas Pedreira Bueno, Usuário Externo, em
30/09/2020, às 20:03, 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), Subs�tuto, em
30/09/2020, às 20:04, 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 JURACY MACHADO PACIFICO, Docente, em 30/09/2020,
às 20:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0506497 e
o código CRC 354192F1.
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