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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte dias do mês outubro 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), Marlene Rodrigues, Fábio Santos de Andrade, Juracy
Machado Pacífico, Clarides Henrich de Barba, Marli Lúcia Tona�o Zibe�, Robson Fonseca Simões
(Jus�ficou ausência); Genivaldo Frois Scaramuzza (jus�ficou ausência), Márcia Machado de Lima, Rafael
Christofole�, Jussara Santos Pimenta, José Lucas Pedreira Bueno, Josemir Almeida Barros, as
representantes discentes Elizangela Aparecida Souza Santos (Mestrado/2019), Miriã Santana Veiga
(Doutorado/2019) (Ausente não jus�ficou) e Dalila Maite Rosa Sena (Mestrado/2018). 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 Edital 01/2020 - PPGEEProf/UNIR (Doutorado) – Informou que foram 127
inscrições; 104 inscrições homologadas e 23 inscrições indeferidas. Os recursos já estavam entrando no
endereço eletrônico. 1.2 Parceria SEMED. A presidente informou que havia recebido da PROPESQ, no dia
16.10.2020, uma mensagem por WhatsApp que comunicava um entendimento da senhora Ivanda e o do
Reitor Ari O�, em que a Reitoria achava por bem não fazer o acordo com a SEMED, agora, preferindo
aguardar o desenrolar das eleições municipais e a sucessão na UNIR para definição de  como assumir um
projeto da dimensão desse que está sendo proposto.    Inclusive o Reitor Ari já havia conversado com a
vice-secretária da SEMED esse entendimento. Pediu que deveríamos aguardar para o próximo ano.
Diante dessa mensagem, a Coordenadora do PPGEEProf convidou o Pró-Reitor de Pesquisa, Prof. Carlos
Luis Ferreira da Silva para par�cipar da reunião do colegiado e conversar com os professores. Durante a
conversa, a Profa. Juracy argumentou entre outros pontos relevantes, que a inicia�va de “desistência” da
parceria não deveria par�r da UNIR, pois muito já se lutou para a realização da parceria com a SEMED. Foi
sugerido a necessidade de estabelecermos parcerias com a SEMED de modo a viabilizar qualificação de
colegas professores da Educação Básica e o compromisso do PPGEEProf com o professorado do Estado de
Rondônia para viabilizar formação em serviço. Por úl�mo, após sair da reunião, o Pró-Reitor conversou
com o reitor e comunicou o colegiado que deveríamos con�nuar com as trata�vas para a realização da
parceria.1.3 III Congresso Métodos Fronteiriços: corpo (s), espacialidade (s), outra (s) democracia (s). A
presidente passou a palavra á Profa. Marcia Machado de Lima que fez informes sobre o evento. 1.4-
PROPOSTA DE PROJETO CAPES- FAPERO. P2 = 3 PPGs (PGEM, PPGEE, PGDH). O Professor Josemir
informou sobre sua par�cipação juntamente com a Professora Ká�a Farias, Professora Juracy Pacífico e
Professor Clarides Henrich de Barba na elaboração da proposta de Projeto para a demanda induzida
Edital-CAPES/FAPERO para subsidiar Programas de Pós-graduação da UNIR - emergentes, em
consolidação e consolidados com bolsas de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado.  2 Ordem do dia: 2.1)
Homologações de banca de qualificação - Mestranda: Cláudia Regina Mota dos Santos. Orientadora:
Profa. Dra. Márcia Machado de Lima. Título: OS “EXCLUÍDOS DO INTERIOR”, O LEITOR E O ENSINO DE
POESIA: UM MÉTODO DE TRABALHO PEDAGÓGICO PARA TURMAS DE 9º ANO EM REGIME DE
PROGRESSÃO. Banca: Profa. Dra Marcia Machado de Lima – Orientadora Profa. Dra. Cyn�a Graziella
Guizelim Simões Giro�o – Titular membro externo. Prof. Dr. Nelson Luís Ramos – Suplente membro
externo. Prof. Dr. Josemir Almeida Barros – Titular membro interno. Prof. Dr Rafael Christofole� –
Suplente membro interno. Data: 20 de novembro de 2020. Horário: 9h – horário de Porto Velho-RO. Sala
Google Meet. Decisão: aprovada por unanimidade.2.2) Sirlei Soares dos Santos (Turma 2017) –
Orientadora – Profa. Josélia. A previsão é de defesa na primeira quinzena de novembro/2020. Discussão:
a presidente apresentou a situação da mestranda que encontra-se ligada ao programa em situação de
prorrogação de prazo por mo�vos de saúde, que em resposta aos e-mails enviados (24.09.2020 e
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reiterado em 09/10/2020) pela coordenação solicitando uma posição da orientadora e da orientanda,
respondeu que defenderá dentro da primeira quinzena de novembro/2020. Decisão: a aluna terá o prazo
até o dia 30.11.2020 para realizar a defesa de dissertação de mestrado, caso não atenda esta agenda
estará automa�camente desligada do programa. Decisão: aprovado por unanimidade. 2.3) Turma de
Mestrado 2020/PPGEEProf. Discussão: Discu�u-se que tudo dependerá da assinatura do Termo de
Convênio/Parceria com a SEMED. Decisão: Aguardar até o mês de dezembro para discussão da oferta da
turma de mestrado/2020. Aprovado por unanimidade. Outros: 1 vaga (Prof. Wilmo) para oferta de
Doutorado. Discussão: A Profa Ká�a Farias, inicialmente, informou a sua intenção em se aposentar em
breve, e que por isso gostaria de ofertar uma vaga a mais no processo sele�vo de 2020, Turma de
Doutorado, e não ofertar mais nas turmas posteriores. E que esse propósito veio ao encontro da decisão
do Prof. Wilmo em não ofertar uma vaga no referido curso este ano. Diante disso, a Profa. Ká�a Farias
solicitou ao colegiado a homologação da vaga em seu nome. Discussão: Inicialmente, os colegas
manifestaram-se favoráveis, dizendo que não �nham nada contra a vaga ser homologada para a
Professora Ká�a. Desses, noventa e cinco por cento dos professores foram favoráveis, com exceção do
Professor Josemir, que sugeriu ao colegiado que pudesse estabelecer critérios para a redistribuição da
referida vaga solicitada pela Profa. Ká�a. A Profa. Marli Zibe�, ressaltou que no PPGEE/Prof. está em
curso o processo de credenciamento e recredenciamento de Professores e que a referida redistribuição
da vaga de doutorado solicitada pela Profa. ká�a pudesse ser decidida por parâmetros que também
levassem em conta o processo de credenciamento e recredenciamento de docentes. No entanto, a Profa.
Marli escreveu no Chat que não se posicionava contrária à solicitação da Professora Ká�a. A discussão em
torno da vaga con�nuou por um longo tempo. Diante do impasse, o Professor Josemir se candidatou para
a mesma vaga, situação que passou a exigir novas deliberações. Diante da sugestão de que a reunião
fosse conduzida pela vice coordenação do PPGEEProf, a presidente (Ká�a Farias) decidiu encerrar a
reunião e se re�rar. Na con�nuidade, a Profa. Marlene reforçou que reunião estaria encerrada, e que os
critérios para a vaga seria tratada em reunião posterior. E, nada mais tendo sido discu�do e deliberado,
foi encerrada a reunião às dezessete horas, pela vice coordenadora Marlene Rodrigues, e ata foi lavrada
pela Profa. Ká�a Sebas�ana Carvalho dos Santos Farias, que será lida e assinada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por KATIA SEBASTIANA CARVALHO DOS SANTOS FARIAS,
Coordenador(a), em 29/10/2020, às 19:20, 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 29/10/2020, às
20:30, 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 29/10/2020,
às 20:43, 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 CLARIDES HENRICH DE BARBA, Docente, em 29/10/2020,
às 21:59, 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 DALILA MAITE ROSA SENA, Usuário Externo, em
02/11/2020, às 13:51, 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
02/11/2020, às 19:38, 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
03/11/2020, às 18:42, 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 JURACY MACHADO PACIFICO, Docente, em 04/11/2020,
às 11:06, 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
07/11/2020, às 16:17, 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.

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 0525832 e
o código CRC 9B77AEC5.
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