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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 quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte, 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:
Ká�a Sebas�ana Carvalho dos Santos Farias (Presidente), Juracy Machado Pacífico, Robson Fonseca
Simões, Clarides Henrich de Barba, Rafael Fonseca de Castro (Jus�ficou a Falta), Ariel Adorno de Sousa,
Genivaldo Frois Scaramuzza, Josemir Almeida Barros, Jussara Santos Pimenta, Marlene Rodrigues, Marli
Lúcia Tona�o Zibe�, Rafael Christofole�, João Guilherme Rodrigues Mendonça, Márcia Machado de
Lima, José Lucas Pedreira Bueno (Faltou – Não Jus�ficou). E as representantes discentes: Dalila Maitê
Rosa Sena, Elizangela Aparecida Souza Santos e Miriã Santana Veiga. A Presidente deu início à reunião
com boas-vindas aos professores e professoras que estavam on line, e em seguida fez os informes.
1.Informes: 1.1 Estagiário encaminhado pelo NCH - Riler Fabrício da Silva Ferreira. Fez uso da palavra
para uma breve apresentação. 1.2 Edital 01/2020 - PPGEEProf/UNIR (Doutorado). A presidente informou
que a Comissão do Processo sele�vo está se reunindo para encaminhar os resultados da segunda fase do
processo sele�vo- Entrevista processo e que tudo caminha bem para o procedimento do edital que está
ocorrendo nos tramites. 1.3 Acordo de Cooperação SEMED e UNIR. Informou que as ações da
Coordenação do PPGEE e das técnicas da SEMED caminhavam para a assinatura do Acordo de
Cooperação até o dia 20. 11.2020, no entanto, no dia 18.11.2020 ocorreu a nomeação da Reitora eleita,
Profa. Dra. Marcele Regina Nogueira Pereira o que levou o então Reitor Prof. Dr. Ari Miguel Teixeira O�,
em concordância com o Pró-reitora de Pesquisa, decidirem por deixar que essa trata�va final ficasse por
conta da nova reitoria e sua equipe gestora, no entanto, o Prof. Dr Ari O� enfa�zou que não vê nenhum
entrave por parte da atual reitora em dar con�nuidade às ações que levem a firmar o Acordo de Parceria
com a SEMED. Assim, guardaremos a agenda solicitada para diálogos com a nova reitora empossada.1.4
Realização do III Congresso Métodos Fronteiriços: corpo (s), espacialidade (s), outra (s) democracia (s).
A presidente enfa�zou a qualidade do evento e a par�cipação de vários pesquisadores de outros estados
do Brasil. Em seguida, passou a palavra para os professores Rafael Christofole� e Márcia Machado de
Lima que agradeceram o apoio do Programa e a ação de alguns professores como a Profa. Ká�a Farias e
Clarides de Barba que coordenaram mesas no evento. Disseram que o evento ocorreu como planejado e
que abrangeu vários setores, houve par�cipação nacional e internacional nos quatro eixos e mesas de
discursões muito bem desenvolvidas. Reafirmaram que o projeto fez uma aproximação de
conhecimentos, por fim, os professores agradeceram o apoio da comissão. 1.5- 1ª Aula do Curso de
Formação Con�nuada em Serviço em Tecnologia Assis�va com ênfase na Educação Especial na
perspec�va inclusiva – Realizada no dia 09/11/2020, Profa. Marlene Rodrigues informou que foi a aula
inaugural do  projeto de formação con�nuada em serviço em Tecnologia Assis�va,  des�nado a
professores da Educação Básica e é uma parceria  entre o IFRO e a UNIR   por meio do  PPGEEProf e o
 Grupo EDUCA, com a par�cipação de doutores de outras IFES para ministrar a disciplinas, entre eles
destacamos  doutores  vinculados a UFSCar, UFF , UNIR   e outros. O curso está sendo ofertado na
modalidade EaD u�lizando a plataforma AVA  e  aula inaugural foi proferida pela Dra Ruth Maria Mariani
Bras. 2 Ordem do dia: 2.1) Recebimento dos professores credenciados, Prof. Dr. Rafael Fonseca de
Castro, Prof. Dr. Ariel Adorno de Sousa. A presidente jus�ficou a ausência do Prof. Dr Rafael Fonseca de
Castro e deu as boas-vindas ao Prof. Dr. Ariel Adorno de Sousa, passando a palavra ao professor para que
se apresentasse. O Prof. Ariel Adorno agradeceu, fez uma breve apresentação e fomentou a astronomia
em relação a educação básica e abriu uma discursão sobre a inclusão de alunos.  Por solicitação da
presidente, Profa. Dra. Marli Lúcia Tona�o Zibe�, representando todos os demais professores, deu as
boas-vindas ao professor, e reafirmou a necessidade de novos professores para ocupar lugares que serão
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deixados em virtude de aposentadorias de docentes, e que pela diversidade de áreas que compõem as
pesquisas no programa, com certeza o professor Ariel poderá contribuir muito em relação a formação de
profissionais da educação.2.2) Recepção da Turma de Doutorado (2020) – Boas Vindas. Discussão: A
presidente apresentou uma proposta elaborada pela coordenação do programa. As boas-vindas à turma
nova de doutorado ocorrer no dia: 08.12.2020. Horário: das 19h às 22h Pelo Google Meet. 1. Apresentar
o Programa (40 min). Coordenação Geral, Coordenação Adjunta, coordenadores de linha. Histórico do
Programa. Obje�vos. Perfil do egresso. 2. Apresentação dos professores (3-5 min para cada). 3. Recepção
pelos doutorandos Turma 2019. Coordenação (Doutoranda Andressa). Responder as questões: Quem
somos? O que é o Curso de Doutorado em Educação Escolar? Decisão: aprovado por unanimidade. 2.3)
Aula Inaugural – Discussão: A presidente apresentou a sugestão da coordenação do Programa. Dia:
09/12/2020. Horário: 14h. Composição da Mesa: Reitora da UNIR. Reitor do IFRO. Pró-reitor de Pesquisa
da UNIR. Pró-reitor de Pesquisa do IFRO. Pautado na RECONAL: OPTAR por alguém do Mato Grosso do Sul
ou do Mato Grosso. Temas a serem tratados: Bases gerais da História da Educação e da Educação Escolar.
Foram indicadas por alguns professores do colegiado para as palestras: Profa. Dra. Silvia Helena Andrade
de Brito, Profa. Dra Maria Dilnéia Espíndola Fernandes, Profa. Dra Margarita Victoria Rodriguez, Profa.
Dra Maria Lucia Cavalli Neder, Profa. Dra Regina Tereza Cestari de Oliveira.  Considerando que não haverá
aula do doutorado nesse dia, podendo se concre�zar no período da tarde as 14 horas, fica em aberto a
comunicação dos professores citados para as palestras. Decisão: aprovado por unanimidade. 2.4) BANCA
DE DEFESA: Homologação da Defesa da Mestranda, SIRLEI SOARES DOS SANTOS (Turma 2017) –
Orientadora – Profa. Josélia Gomes Neves. Banca realizada no dia 23 de novembro de 2020, as 14h00min
– WEB CONFERÊNCIA – Google Meet. TÍTULO: "O percurso escolar de estudantes indígenas co�stas no
IFRO Campus Porto Velho - Zona Norte. Banca composta por;JProf. Dr. André Luiz de Figueiredo Lázaro,
Profª. Drª. Maria Ivonete Barbosa Tamboril, Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva, Profª. Drª. Beleni
Saléte Grando, Profª. Drª. Juracy Machado Pacífico. Decisão: Homologado. Aprovado por unanimidade.
2.5) Banca Examinadora de Qualificação do Projeto de Dalila Maitê Rosa Sena, in�tulado: A intervenção-
ação com crianças da educação infan�l: um olhar sobre o corpo e o movimento, sob orientação de Prof.
Dr. João Guilherme Rodrigues Mendonça. A qualificação acontecerá no dia 14 de dezembro de 2020, às
9h, por meio de vídeo conferência pelo aplica�vo Google Meet. Banca: Profa. Dra. Sinara Almeida da
Costa, Profa. Dra. Juracy Machado Pacífico, Prof. Dr. Orivaldo Florêncio De Souza, Profa. Dra. Marlene
Rodrigues, Decisão: Homologada. Aprovado por unanimidade.  2.6) Relatório do Estágio Docente
Orientado – DALILA MAITÊ ROSA SENA, Prof. Dr. João Guilherme Rodrigues Mendonça. Discussão: a
Docente agradeceu pelo Estágio, tendo como foco a educação e a força motriz; o Prof. Dr. João Guilherme
Rodrigues Mendonça enfa�zou que portas se abriram nas aulas de corpo e movimento no campo da
pedagogia o que favoreceu, bastante, o desenvolvimento da mestranda. Decisão: A comissão está de
acordo, todos os critérios foram respeitados. Aprovado por unanimidade. 2.7) PRORROGAÇÃO DO
PRAZO QUALIFICAÇÃO TURMA MESTRADO 2019. (Regimento Interno) Art. 37 - O prazo para a conclusão
do PPGEE/MEPE poderá, em caráter excepcional, ser prorrogado em até seis meses, [...] ser aprovado
pelo Colegiado do Curso. Mo�vo: Pandemia COVID 19. Turma:  Mestrado 2019, Entrada: Set/2019,
Qualificação: Fev/ 2021, Defesa: Ago/2021, Decisão: Re�rado para a pauta de dezembro. Aprovado por
unanimidade. 2.8) AUTORIZAÇÃO PARA CURSAR DISCIPLINA FORA DA SEDE – Mestranda, Ilma
Rodrigues de Souza Fausto (Orientanda da Prof. Marlene Rodrigues) solicita autorização para cursar como
aluna especial, uma disciplina específica ofertada no Curso de Mestrado Profissional em Diversidade e
Inclusão da Universidade Federal Fluminense, de maneira a considerar seus respec�vos créditos. A
disciplina tem carga horária de 30 horas, ofertada de forma remota e seu conteúdo irá contribuir de
maneira significa�va para a elaboração da dissertação de mestrado da interessada. Discussão: a Profa.
Dra. Marlene Rodrigues falou sobre a importância do curso e a associação dos temas em relação as
tecnologias assis�vas. Decisão: Aprovado por unanimidade. E, nada mais tendo sido discu�do e
deliberado, foi encerrada a reunião às quinze horas, e trinta minutos pela coordenadora geral Profª
Drª Ká�a Sebas�ana Carvalho dos Santos Farias, e a ata foi lavrada pelo estagiário do PPGEE, Riler
Fabrício da Silva Ferreira que será lida e assinada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por KATIA SEBASTIANA CARVALHO DOS SANTOS FARIAS,
Coordenador(a), em 02/12/2020, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por JUSSARA SANTOS PIMENTA, Docente, em 02/12/2020, 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 ROBSON FONSECA SIMOES, Docente, em 02/12/2020, às
18:57, 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 03/12/2020,
às 16:46, 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 RAFAEL CHRISTOFOLETTI, Docente, em 04/12/2020, às
16:43, 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 DALILA MAITE ROSA SENA, Usuário Externo, em
07/12/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por miriã santana veiga, Usuário Externo, em 07/12/2020, às
15:59, 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 Elizangela Aparecida Souza Santos, Usuário Externo, em
14/12/2020, às 16:36, 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, Vice-Coordenador, em
27/01/2021, às 01:02, 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 ARIEL ADORNO DE SOUSA, Docente, em 27/01/2021, às
15:03, 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 CLARIDES HENRICH DE BARBA, Docente, em 28/01/2021,
às 11:36, 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
04/02/2021, às 08:47, 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 MARLI LUCIA TONATTO ZIBETTI, Docente, em
24/03/2021, às 11:43, 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 0547899 e
o código CRC 986E230E.
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