
31/03/2021 SEI/UNIR - 0616818 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=722021&infra_sistema=1… 1/4

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e três dias do mês fevereiro de dois mil e vinte e um, 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:
Marlene Rodrigues, Fábio Santos de Andrade, Juracy Machado Pacífico, Clarides Henrich de Barba, Marli
Lúcia Tona�o Zibe�, Robson Fonseca Simões, Genivaldo Frois Scaramuzza, Rafael Christofole�, Josemir
Almeida Barros, Joao Guilherme Rodrigues, Jussara Santos Pimenta, Rafael Fonseca de Castro, Márcia
Machado de Lima, Ariel Adorno de Sousa (Ausente), Jus�ficou devido a convocação da reitoria para uma
colação de grau especial com horário conflitante ao da reunião, o Estagiário do PPGEE, Riler Fabrício da
Silva Ferreira, a do PPGEEProf Estagiária Indajara Gomes da Silva do PPGEEProf, as representantes
discentes Elizangela Aparecida Souza Santos (Mestrado/2019), Miriã Santana Veiga (Doutorado/2019) e
Dalila Maite Rosa Sena (Mestrado/2018). A Professora Marlene Rodrigues deu início à reunião com boas-
vindas aos professores e professoras que estavam on line, desejou melhoras para Professora Ká�a Farias
(Coordenadora do PPGEEProf) que se encontra adoentada. A pedido do Professor Josemir Almeida Barros
houve inclusão de dois itens: um informe e um ponto de pauta que foi aprovado pelo Colegiado, e em
seguida fez os informes. 1.Informes:  1.1 Edital Resultado Final do Edital no 18/2020, - haverá reuniões e
estudos sobre as oficinas da FAPERO, de acordo com o professor Josemir Almeida Barros. 1.2 Acordo de
Cooperação entre SEMED/UNIR/FUNDAP – O acordo precisará passar pela Procuradoria e ainda está em
discussão junto a PROPESQ. A professora Marlene Rodrigues esclareceu que, de acordo com o Pró-reitor,
a proposta é muito boa, mas sugeriu uma outra forma de execução. Neste sen�do implica fazer ajustes e
entre eles que a viabilização da proposta fosse realizada por meio da FUNDAP pois é o meio mais seguro
e a PROPESQ estará a disposição para orientar e auxiliar nos encaminhamentos necessários. As
professoras Marlene e Juracy destacaram que são   muitos documentos o que demandará tempo e
esforço conjunto.1.3 O Prof. Dr. Josemir Almeida Barros mencionou a publicação de dois livros com
par�cipação direta de professores e alunos do PPGEE/PROF/UNIR, integrantes do Grupo EDUCA, do curso
de Graduação em Pedagogia da UNIR/PVH e membros da Rede de Pesquisa, Ensino e Extensão em
Educação das Regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil e América La�na RECONAL-Edu, representada pelo
Prof. Dr. Josemir Almeida Barros na condição de Membros do Comité Gestor - Vice-Presidente. Os �tulos
dos livros são: BARROS, Josemir Almeida; LIMA Sandra Cris�na Fagundes de; OLIVEIRA, Carlos Edinei de
(org.). História da Educação em trilhas e centelhas: Regiões Centro-Oeste e Norte brasileiros. Cáceres: Ed.
Unemat, 2021. FERREIRA, Nilce Vieira Campos; FRANCO, Neil; DUTRA, Paulo Sérgio (org.). História e
historiografia da educação no Centro-Oeste e Norte brasileiros: entre pesquisas, formação docente e
prá�cas educa�vas. Cáceres: Ed. Unemat, 2021. Ordem do dia: 2.1) Inclusão de Ponto de pauta: Estágio
Estancia Sabá�ca ou Pós-Doutorado do Prof. Dr. Diego Juárez Bolaños. O Prof. Josemir Almeida Barros
informou que foi acionado via e-mail para supervisionar Estágio Estancia Sabá�ca ou Pós-Doutorado do
Prof. Dr. Diego Juárez Bolaños, da Universidad Iberoamericana, da Cidade do México, por período de 2 a 3
semanas, durante o ano de 2022, no Programa de Pós-graduação em Educação Escolar, Mestrado e
Doutorado Profissional (PPGEE/PROF/UNIR). Os obje�vos são os seguintes: a) desenvolvimento do
Projeto de Pesquisa: Estrategias para incluir em la Educação do Campo y en otros modelos educa�vos
rurales a jóvenes campesinos pre-universitarios; b) par�cipar das a�vidades didá�cas/ensino el Posgrado,
e de Pesquisa do Grupo de Pesquisa Mul�disciplinar em Educação e Infância (EDUCA/UNIR). Linha de
Estudos rurales e c) Realizar estudos teóricos na área: Modelos educa�vos pre-universitarios
contextualizados y per�nentes para jóvenes habitantes de los territórios rurales. O Prof. Dr. Josemir
Almeida Barros se colou à disposição para supervisionar o Estágio Estancia Sabá�ca ou Pós-Doutorado do
Prof. Dr. Diego Juárez Bolaños, informou que não haverá custos para o PPGEProf/UNIR e que cuidará dos
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procedimentos necessários junto a UNIR /PROPESQ, inclusive sobre os aspectos relacionados ao Seguro
Obrigatório, caso seja exigido. Decisão: APROVADO por unanimidade. 2.2). Abertura de Turma Mestrado
(2021) – Uma vaga por orientador para todos os professores. A professora Juracy esclareceu sobre a
necessidade de abertura de turma de Mestrado, neste caso, sem parceria, uma vez que há chance de
ocorrer uma certa e esperada demora nos trâmites da proposta junto SEMED, UNIR/ FUNDAP e
PPGEEProf ser prejudicado pela não abertura de turma. Fez- se a sugestão de oferta de uma vaga para
cada professor. Discussão: houve consenso  sobre a necessidade e  possibilidade da abertura da turma de
mestrado, sem parceria, com a previsão de início das aulas em agosto de 2021, com o número de 1(UM)
orientando por professor, e na oportunidade, Professor Clarides Henrich de Barba comunicou que está
indo celebrar o Pós Doc e não terá nenhum orientando, na sequência, Professor Fábio Santos de Andrade
e o Professor Rafael Fonseca de Castro, demonstraram interesse, embora  afastados para o Pós-Doc e
foram respaldados pela fala da professora Juracy de que não há impedimentos legais para isso. Sugeriu-
se então a formação Comissão que conduzirá o processo de seleção. A Comissão ficou composta pelos
professores doutores; Dr.  Rafael Christofole� (Presidente), Genivaldo Frois Scaramuzza (Membro),
Robson Fonseca Simões (Membro) e Fábio Santos de Andrade (Suplente). As proposições apresentadas
foram  Aprovadas por unanimidade. 2.3) Curso de Mestrado (Turma 2019) - Estender prazo para Exame
de qualificação e Defesa de Dissertação de acordo com o Regimento Interno do Curso. Art. 37 - O prazo
para a conclusão do PPGEE/MEPE poderá, em caráter excepcional, ser prorrogado em até seis meses.
Observar ainda: Art. 44 § 2. Discussão: A par�r das discussões foi indicado a Prorrogação de três meses
para Qualificação da turma de 2019, podendo ser prorrogada por mais três meses caso o Colegiado
reavalie e aprove. Aprovado por unanimidade. (2.4) Reorganização dos docentes nas linhas de pesquisa
do PPGEEProf – uma vez que linha dois está com poucos professores e em função da reorganização do
Curso de Mestrado é importante que façamos esse alinhamento considerando a atuação e área de
pesquisa dos professores. Discussão:  Estabeleceu-se que: Linha 1: Formação de Professores, Trabalho
Docente e Prá�cas Pedagógicas na Educação Básica, Genivaldo Frois Scaramuzza, Márcia Machado de
Lima, Marlene Rodrigues, Rafael Christofole� e Clarides Henrich de Barba; para a Linha 2: Currículo,
Polí�cas e Diferenças Culturais na Educação Básica, de acordo com as linhas e respec�vos projetos de
pesquisa que se enquadrem com as orientações Decisão: Aprovado por unanimidade. (2.5) Critérios para
escolha das 5 melhores produções de egressos (Avaliação quadrienal/CAPES) Discussão: Aberta a
discussão a professora Marli Zibe� fez indica�vos a serem considerados como critérios para a escolha
das Dissertações e produções técnicas e após várias manifestações dos membros, entre eles a
organização do resumo. Decidiu-se que haverá nova reunião para a organização e definição dos critérios a
serem estabelecidos. Decisão: Aprovado por unanimidade. (2.6), Homologação de decisão sobre
solicitação para cursar como aluno especial no doutorado (Alan de Souza Prazeres, Leidiane da Silva
Ferreira, Tiago Silvio Dedoné, Gisely Storch do Nascimento Santos, Decisão: A solicitação foi negada pois
o Colegiado entendeu que a reposta da Coordenação aos solicitantes está em acordo com o Regimento
do PPGEEProf, portanto considerou DECISÃO HOMOLOGADA, por unanimidade, a decisão de
indeferimento das solicitações. (2.7) Autorização para cursar disciplina como aluno especial (Mestrado e
Doutorado) disciplina “Adolescência, Sexualidade, Gênero e Educação”, ministrada pelo Professor João
Guilherme (Ana Lúcia Gubert) Decisão: Negado por unanimidade. (2.8) Alteração no CRONOGRAMA
OFERTA DE DISCIPLINAS DO CURSO DOUTORADO – Turma 2020 - Oferta de Disciplinas de modo remoto-
2021.1 -Pesquisa em Educação 80h. Altera de (26 a 30.04.2021/ 17 a 21 .05.2021). Para (17 a 21 .05.2021
/ 09 a 13.08.2021) - Prof. Dr. Josemir Almeida Barros. Aprovado por unanimidade. (2.9) Apresentação do
Plano de ensino – Disciplina Pesquisa em Educação- Prof. Josemir Barros, Aprovado por unanimidade.
(3.0) Apresentação do Plano de ensino – Disciplina “Adolescência, Sexualidade, Gênero e Educação”
 Professor João Guilherme, Aprovado por unanimidade. (3.1) Apresentação do Plano de ensino -
Disciplina Educação, Cultura e Linguagem - Robson Fonseca Simões, Aprovado por unanimidade. (3.2)
Banca de Defesa (Dissertação) de Thaís Thaianara Oliveira da Costa, in�tulado: Arte, educação e
resistência: feituras teatrais e composições imagé�cas, sob orientação de Prof. Dr. Rafael Christofole�.
Banca: Prof. Dr.Rafael Christofole�. (Presidente), Prof. Dr. César Donize� Pereira Leite (Membro
externo), Prof. Dr. Márcia Machado de Lima (Membro interno), Prof. Dr. Roger Miarka (Membro suplente
externo), Prof. Dr. Luciano Flávio de Oliveira (Membro suplente Externo), no entanto o prof. Luciano Fabio
de Oliveira   não atende a um dos requisitos que é estar vinculado a um Programa de Pós-Graduação. A
defesa acontecerá no dia 24 de março de 2021, às 14horas, via aplica�vo Google Meet, ficou
determinada a inclusão de mais um membro Suplente que esteja em programa de pós-graduação.
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Discussão: Banca Homologada, Decisão: Aprovado por unanimidade.  (3.3) Banca Examinadora de
Qualificação do Projeto de Trabalho de Conclusão Final de Curso (Dissertação) de Augusto Barbosa
Silva, in�tulado: Prá�ca docente de um engenheiro-professor no ensino de topografia, sob orientação
de Marli Lúcia Tona�o Zibe�. Banca: Profa. Dra. Marli Lúcia Tona�o Zibe� (Presidente), Prof. Dr. Edson
Schroeder (Membro externo), Profa. Dra. Juracy Machado Pacífico (Membro interno), Profa. Dra. Josélia
Fontenele Ba�sta (Membro suplente externo), Prof. Dr. Kécio Gonçalves Leite (Membro Suplente Interno),
A qualificação acontecerá no dia 29 de março de 2021, às 14:00 horas (horário de Rondônia),
virtualmente, via Google Meet, em sala própria. Discussão: Banca Homologada, Decisão: Aprovado por
unanimidade. (3.4) Requerimento de desistência - Mestrado Profissional em Educação - Matusalém
Aliares Discussão: O Requerimento foi apresentado ao Colegiado e a Prof. Juracy enquanto orientadora
esclareceu que o mestrando estava com problemas pessoais. Informado. (3.5) Homologação -
Prorrogação prazo entrega documentos pós defesa de Sirlei Soares dos Santos conforme requerimento
apresentado ao PPGEEProf.. Aprovado por unanimidade (3.6) Nova Coordenação do PPGEEProf –
Discussão: Re�rado de pauta para discussão em uma nova reunião com o colegiado. Aprovado por
unanimidade E, nada mais tendo sido discu�do e deliberado, foi encerrada a reunião às dezessete horas,
pela vice coordenadora Marlene Rodrigues, e a Ata foi lavrada pela Profa. Marlene Rodrigues, que será
lida e assinada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por MARLENE RODRIGUES, Vice-Coordenador, em
04/03/2021, às 12:43, 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 JURACY MACHADO PACIFICO, Docente, em 04/03/2021,
às 12:44, 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 04/03/2021, às
12:54, 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 ROBSON FONSECA SIMOES, Docente, em 04/03/2021, às
13:06, 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 FABIO SANTOS DE ANDRADE, Docente, em 04/03/2021,
às 13:26, 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 miriã santana veiga, Usuário Externo, em 04/03/2021, às
15:07, 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 04/03/2021, às
15:10, 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 RILER FABRICIO DA SILVA FERREIRA, Membro, em
04/03/2021, às 15:14, 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 FONSECA DE CASTRO, Docente, em 04/03/2021,
às 15:51, 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 Elizangela Aparecida Souza Santos, Usuário Externo, em

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


31/03/2021 SEI/UNIR - 0616818 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=722021&infra_sistema=1… 4/4

04/03/2021, às 16:09, 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
04/03/2021, às 19:05, 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 05/03/2021, às
00:20, 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 MARLI LUCIA TONATTO ZIBETTI, Docente, em
05/03/2021, às 09:12, 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 DALILA MAITE ROSA SENA, Usuário Externo, em
05/03/2021, às 09:18, 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 06/03/2021,
às 10:54, 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 CLARIDES HENRICH DE BARBA, Docente, em 18/03/2021,
às 18:34, 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
24/03/2021, às 13:05, 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 0616818 e
o código CRC 5AA4BA51.
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