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Aos dezesseis dias do mês março 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:
Ká�a Sebas�ana Carvalho dos Santos Farias, Marlene Rodrigues, Fábio Santos de Andrade, Juracy
Machado Pacífico, Clarides Henrich de Barba, Marli Lúcia Tona�o Zibe�, Rafael Christofole�, Josemir
Almeida Barros, Joao Guilherme Rodrigues, Márcia Machado de Lima, Ariel Adorno de Sousa, José Lucas
Pedreira Bueno, Genivaldo Frois Scaramuzza os Estariários do PPGEEprof, Riler Fabrício da Silva Ferreira e
Indajara Silva, as representantes discentes Elizangela Aparecida Souza Santos (Mestrado/2019), Miriã
Santana Veiga (Doutorado/2019) e Dalila Maite Rosa Sena (Mestrado/2018). A Professora Ká�a
Sebas�ana (Presidente) deu início à reunião com boas-vindas aos professores e professoras que estavam
on-line, a pedido da Discente representante Elizangela Aparecida o acréscimo de mais um item na seção
de Outros, e em seguida fez os informes. 1.Informes:  1.1Abertura de Turma Mestrado (2021) – Uma
vaga por orientador para todos os professores. Providencias – Emissão da PORTARIA Nº
13/2021/PROPESQ/UNIR 1.2 Edital do Processo Sele�vo Mestrado 2021- O Prof. Rafael informou que a
comissão se reuniu e já elaboraram uma proposta de Edital. Será apresentado em uma reunião
extraordinária. 1.3 Anuidade da ANPED- 2021. A Profa. Ká�a Farias informou que recebeu o boleto da
Associação Nacional de Pós-graduação (ANPED) no valor de R$ 893,76 (Oitocentos e noventa e ter reais e
setenta e seis centavos), com vencimento em 10.03.2021, e que abriu o processo n. 23118.000028/2021-
68, com despacho para a PROPESQ e que no início do mês de março recebeu outro boleto da ANPED,
estendo o prazo do pagamento para 05.05.2021 e que inseriu o boleto no processo e encaminhou para a
PROPESQ. Tivemos a seguinte resposta da Coordenadora de Convênios de Pós-Graduação e Pesquisa:
“Considerando que a demanda não foi cadastrada no Plano Anual de Contratação da PROPESQ - Diretoria
de Pós-Graduação 2021 processo nº 9995514233.000003/2020-72. Desta feita, não será possível o
atendimento da demanda. No oportuno informo, que no exercício de 2021 o pagamento da Anuidade
Ins�tucional das Associações de Pós-Graduação está sendo realizada pelos Núcleos ou Campi no qual o
PPG está vinculado. Como o caso Núcleo de Ciências Humanas está conduzindo um processo de
inexigibilidade de licitação nº 23118.000254/2021-49, pagamento de anuidade, onde consta a demanda
do PPGEEProf (SEI nº 0579661) pagamento da Anuidade  da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação”. Dessa forma, abriremos processo para Núcleo de Ciências Humanas (NCH),
solicitando o pagamento. 1.4. E-book do doutorando Paulo Severino da Silva (2020).  Paulo Severino
egresso do mestrado turma 2015, com defesa em 2017. Título do livro: Menino não dança e menina não
luta: reflexões sobre a par�cipação nas a�vidades da educação �sica escolar. Editora/Selo: Appris. Ano da
Edição: 2020. O livro é parte das discussões feitas na dissertação elaborada no Programa de Pós-
graduação em Educação Escolar - Mestrado e Doutorado Profissional (PPGEEProf) da Universidade
Federal de Rondônia, sob orientação do Dr. João Guilherme. 1.5 Lançamento do livro da doutoranda
Marasella Del Cármen Silva Rodrigues Macedo (2020). O lançamento do livro Vigotski e a avaliação da
aprendizagem escolar de sua autoria, pela Editora Appris, em um evento público de maneira remota,
possivelmente no formato de live, envolvendo três ins�tuições, às quais a autora é vinculada: Faculdade
Metropolitana, Centro Universitário FIMCA, Programa de Pós-graduação em Educação Escolar - Mestrado
e Doutorado Profissional (PPGEEProf) da Universidade Federal de Rondônia e Escola Municipal de Ensino
Fundamental "João Ribeiro Soares". 1.6 Carta de apresentação ao PPGEEProf do Prof. Dr. Celso Luiz
Prudente, Professor Associado da Universidade Federal do Mato Grosso. Antropólogo, Cineasta. Curador
da Mostra Internacional do Cinema Negro. Pesquisador do CELACC/USP. O propósito da Carta é sugerir
contribuição no PPGEEProf, na qualidade de Professor Pesquisador – Decisão: Encaminhar a carta para a



comissão de credenciamento e recredenciamento. 1.7 Reunião com alunos dos Cursos de Mestrado e de
Doutorado do PPGEEProf. Nos dias 03 e 12. 03.2021 acontecerão reuniões da coordenação do PPGEEProf
com os alunos do Doutorado (Turmas 2019 e 2020). Pauta: Regulamento com as orientações sobre
A�vidades Programadas de Prá�cas de Pesquisas (APPP), Comitê de É�ca, com a par�cipação do Prof. Dr.
Fábio Santos de Andrade, entre outros assuntos; no dia 05.03.2021 a reunião da coordenação foi com os
alunos do Mestrado (Turmas 2018 e 2019). Pauta: APPI e APPII, prazo para qualificação, Comitê de É�ca
em Pesquisa (CEP) e adequação dos projetos diante da pandemia. 1.8 Profa. Dra. Marlene Rodrigues
Coorientadora de aluna de Doutorado no PPGMD em Educação Escolar – UNESP/ARARAQUARA.
Informe acerca da aprovação do nome da Profa. Dra. Marlene Rodrigues para ser coorientadora da
doutoranda Gisele Caroline Nascimento dos Santos, no Doutorado em Educação Escolar - FCLAr - UNESP.
O orientador é o professor Sebas�ão de Souza Lemes.  Conforme informe, via e-mail, feito pela Sra.  Rita
Torres, da Seção Técnica de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara – UNESP, a
coorientação foi autorizada pelo Conselho do PPG, em reunião realizada em 20/01/2021. 1.9. Comissão
de Apoio Discente, Ações Afirma�vas e Acompanhamento ao Programa de Aperfeiçoamento de Ensino
(PAE) (CPADAF-PAE) – O Professor Rafael informou sobre as ações afirma�vas e em relação as vagas de
pós-graduação, bem como sobre as estratégias e a necessidade da conversa com os representantes de
turma. 2 Ordem do dia: 2.1) Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Mestrado Profissional
em Educação Escolar (CPRPP) - Ordem de Serviço 07/2020; A Professora Juracy apresentou o texto de
reformulação do projeto pedagógico do Curso de Mestrado e Doutorado do PPGEEProf, que está sendo
elaborado pela comissão formada pelos professores: Juracy Machado Pacífico (Presidente); Marli Lúcia
Tona�o Zibe�; Genivaldo Frois Scaramuzza; Rafael Christofole� e Robson Fonseca Simões. A Profa.
 Juracy falou sobre a importância da unificação dos cursos no Programa. Tendo em vista a aprovação
recente do doutorado e, consequentemente, a importância de mantê-lo, em grande medida, inalterado,
a Comissão adotou como estratégia de adequação do curso de mestrado ao de doutorado. Assim, a
proposta prevê, em linhas gerais duas grandes mudanças para o curso de mestrado: (1) em relação à
linha; (2) em relação aos componentes curriculares – mais especificamente em relação às disciplinas. As
linhas “Formação de Professores, Trabalho Docente e Prá�cas Pedagógicas na Educação Básica” e
“Currículo, Polí�cas e Diferenças Culturais na Educação Básica” seriam, agora as linhas do Programa
(mestrado e do doutorado) sendo ex�nta a linha “Prá�cas Pedagógicas, Inovações Curriculares e
Tecnológicas”. Já o número de disciplinas mudaria de seis disciplinas de 40h (sendo quatro obrigatórias e
duas ele�vas) para três disciplinas de 80h (sendo duas obrigatórias e uma ele�va) na proposta da
Comissão. Ou seja, a carga horária total se mantém inalterada. Foi colocado por professores membros
que com isso o aluno perderia em termos de diversidade de contato com outros professores e visões,
perspec�vas. Foi acenado algumas propostas alterna�vas como transformar a disciplina obrigatória em
um modelo de seminários ou mesmo deixar apenas uma obrigatória e duas ele�vas. Outra questão
levantada foi acerca da relação horas e créditos. Após discussão optou-se por encaminhar tais ideias para
que a Comissão possa trazer nova proposta para ser analisada pelo colegiado. Decisão: Adiado para a
próxima reunião. 2.2) Ajustes no Projeto Pedagógico do Curso de Doutorado. Após a apresentação do
projeto se seguiu a discussão. Discussão: Em relação aos ajustes, houve uma retrospec�va sobre as ações
desde 2014. O professor João Guilherme concordou com a professora Marli, mas chamou a atenção para
a consideração feita pelo Prof. Lucas, quanto a redução de disciplinas e consequentemente diminuição de
professores em atuação nas disciplinas, o que implicaria também na redução significa�va ao acesso de
mestrandos à diversidade de ideias, tão rica, ao conjunto da formação dos estudantes. O professor Ariel
indagou à professora Juracy e à professora Marli se são 15 ou 20 horas cada crédito pela PROPESQ. Sobre
as disciplinas opta�vas a professora Juracy comentou sobre a disponibilidade de professores, e sobre a
pesquisa-ação, e comentou sobre a pesquisa aplicada e os impactos na defesa da dissertação final do
curso, e sobre as pesquisas anteriores e a aplicação para a educação. Sobre as questões dos créditos ela
propôs pensar sobre a mudança que aconteceram dos créditos de outros programas, em relação às 15
horas, mostrou-se favorável. Em relação às opta�vas, fez menção ao Regimento e que o aluno não está
impedido desde que o orientador indique. A professora Ká�a Farias retomou a discussão sobre a matriz
curricular do mestrado e linhas, concordando, em parte, no sen�do de pensar sobre a melhoria do
programa e as mudanças dos professores em relação as linhas. Na con�nuidade a professora Juracy
afirmou que, para cada professor, já há proposições de disciplinas para mestrado e doutorado, uma para
cada. Sobre as divisões nas disciplinas sugeriu deixar em aberto, para convite visando contribuições e
ajustes dos professores. O prof. José Lucas destacou que se assumirmos o formato de seminário para as



disciplinas obrigatórias seria melhor, porque, à cada semestre, deveremos discu�r as duplas ou equipes
de professores que ministrarão as disciplinas obrigatórias. O professor Fábio propôs rodízios semestrais e
seminários. O professor João Guilherme falou sobre como seria complexo e desinteressante um único
professor ofertar uma disciplina obrigatória e ele�va. O Prof. Lucas destacou o reducionismo que poderia
acontecer na redução de disciplinas e de visões de mundo dos docentes, caso fossem condessadas as
disciplinas e que isso poderia ser cri�cado por uma comissão da Capes, que fizesse uma avaliação mais
superficial que fosse do PPC e do currículo do curso. A professora Marli comentou no chat que o aluno
não aprende só nas disciplinas, mas que também nos grupos de pesquisa e seminários; visão reforçada
pela Profa. Ká�a Farias, no chat. O Prof. José Lucas concordou com a Profa. Marli e Profa. Ká�a, as
chamou a atenção para a realidade histórica dos alunos do MEPE e citou alguns casos. A professora
Marlene sugeriu que o colegiado se reunisse novamente para que a comissão avaliasse o projeto e de
que forma ele poderia ser feito, considerando os apontamentos feitos pelos professores. O professor
Clarides elogiou o programa e concordou com uma próxima reunião. Em seguida, todos e todas
concordaram com uma nova reunião seria necessária. Decisão: Adiado para a próxima reunião. 2.3)
Reformulação no Regimento do Programa incluindo Mestrado e Doutorado. No início de sua
apresentação a professora Juracy perguntou à professora Marli se ela entendia que a mudança para o
crédito de 15 horas seria possível, se a quan�dade de opta�vas devem ser alteradas e se o acréscimo ou
a re�rada influencia na quan�dade de créditos. A professora Marli argumentou que, quando estava
sendo feita a mudança no SIGAA, estava também havendo alteração no regimento da PROPESQ, ainda na
gestão anterior e o encaminhamento era de colocar créditos no módulo de pós-graduação e mudou para
15, e voltou para 20. O SIGAA permite isso, mas com a mudança no Sistema Sucupira. As mudanças
impactam os registros anteriores. A professora Marli disse entender o problema das ele�vas de 40h que
não possam usar as mesmas do doutorado. Sugere manter as obrigatórias com 80h, mas modular, com a
possibilidade de pluralizar a formação. O encaminhamento da professora Juracy foi que na próxima
reunião o assunto seja abordado mais a fundo. Decisão: Decidido que os itens 2.1, 2.2 e 2.3 da ata devam
retomar para posteriores encaminhamentos em uma nova reunião. Aprovado Por Unanimidade. (2.4)
Regulamento - A�vidades Programadas e Prá�ca de Pesquisa (APPP) - Cursos de Mestrado e Doutorado
- Ordem de Serviço 09/2020. A professora Juracy apresentou as principais alterações do regulamento das
APPP.  O regulamento do Doutorado altera o regulamento atual do mestrado e não amplia os créditos,
con�nuam os quatro. O intuito é seguir o projeto do doutorado que é a�vidade programada e prá�cas de
pesquisa. O doutorado sofre algumas alterações e passa ser o regulamento do mestrado e doutorado,
que segue a mesma estrutura, mas reformulado. A�vidade Programada e Prá�cas de Pesquisa que eram
crédito de horas viram, agora, pontos, mas não há alterações para as turmas em andamento do
mestrado. Discursão: a representante discente do Mestrado, Mirian se absteve da votação, sobre a
aprovação do documento. A professora Juracy argumentou que o documento é um regulamento para o
Programa de Pós-Graduação, para as turmas que acabaram de entrar e posteriores. A turma de 2019
entra no quesito especificidade, gravado em reuniões anteriores e relembrado pela professora Ká�a.
Decisão: Aprovado por todos com uma abstenção. (2.5) Eleição da Coordenação e Coordenação Adjunta
do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar (PPGEEProf). Discussão: A professora Ká�a Farias
iniciou o ponto de pauta falando sobre a sua jornada no PPGEEProf. Inicialmente, como coordenadora
adjunta no ano de 2018 e em março de 2019 subs�tuiu a professora Juracy Pacífico na Coordenação do
Programa, devido a necessidade de a Profa. Juracy sair para o Pós-doutorado. Enfa�zou que a sua
portaria vence no dia 28.03.2021 e que não tem interesse em con�nuar como coordenadora. Falou da
complexidade do trabalho de coordenação de um programa como o PPGEEProf, e citou: questões de
alunos; questões de professores; envolvimentos com os Fóruns (FORPRED; FOMPE; ANPED), demais
reuniões, e demais questões internas administra�vas. Os professores Lucas, Clarides, Juracy, Marli, Fábio,
Genivaldo agradeceram e elogiaram o trabalho realizado pela atual coordenação do programa. Decisão:
Após esse momento a presidente solicitou que os professores votassem no chat o nome da próxima
coordenadora do PPGEEProf. O nome da Professora Marlene Rodrigues foi indicado por todos os
presentes. A Professora se manifestou favorável à indicação do colegiado. Assim, foi declarada pela atual
Coordenadora que a Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar passa ser a
Professora Marlene Rodrigues. Aprovado por unanimidade. Em seguida ocorreu a eleição do
coordenador adjunto. A presidente solicitou ao colegiado que registrasse no chat o nome do professor de
sua escolha. A Profa. Marlene Rodrigues fez a indicação para que o Professor Josemir Almeida Barros
fosse consultado para atuar como Coordenador Adjunto do PPGEEProf. O Professor Josemir aceitou a



indicação. Posto em votação: Aprovado por unanimidade. 3.0) Outros 3.1) As representantes discentes
Maitê, Elizangela e Miria fizeram uma homenagem à professora Ká�a Farias, por meio de discurso em
nome de suas turmas. 3.2) Uma proposta de entrada do PPGEEProf/UNIR na criação do Programa de
Pós-doutorado Interins�tucional para a América do Sul. Discursão: Haverá reuniões mensalmente para a
inclusão da Universidade Federal de Rondônia, no grupo. A primeira reunião será em março 2021 em
construção com as universidades que compõem o grupo.  Será uma ação interins�tucional e o PPGEEProf
se enquadra nos quesitos da proposta. O professor Fábio mencionou o o�cio e a proposta via e-mail e
que se fará necessária a reformulação de um termo de convênio apreciado pelo Conselho do Programa e
posteriormente assinado pela Reitoria, mas que se possível a assinatura antes da primeira reunião.
Decisão: Os representantes do grupo interins�tucional para a América do Sul inscritos e aceitos foram
passam a ser os professores Fábio Santos de Andrade, Josemir Almeida Barros, Marlene Rodrigues e
Márcia Machado de Lima. Aprovado por Unanimidade. 3.3) Pedido de discente Elisangela sobre o
cronograma das disciplinas opta�vas. Discussão: a representante discente Elisangela, do Curso de
Mestrado, Turma 2019, ficou responsável de elaborar um documento para a comissão com o
levantamento dos 7 (sete) discentes que precisam cursar as disciplinas e qual o objeto de pesquisa desses
alunos, para a análise dos professores. Decisão: serão ofertadas duas disciplinas opta�vas para a Turma
de Mestrado 2019. Formação de Professores, Cultura, Saberes e Prá�cas (40h) Profa. Dra. Ká�a
Sebas�ana Carvalho dos Santos Farias (05 a 09.04.2021) e Educação e Novas Tecnologias na Formação
Docente (40h) Prof. Dr. José Lucas Pedreira Bueno (UFTM) (07 a 11.06.2021). E, nada mais tendo sido
discu�do e deliberado, foi encerrada a reunião às dezoito horas pela coordenadora Ká�a Sebas�ana
Carvalho dos Santos Farias, que lavrou a ata que será lida e assinada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por KATIA SEBASTIANA CARVALHO DOS SANTOS FARIAS,
Coordenador(a), em 23/03/2021, às 21:54, 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 23/03/2021,
às 22:11, 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 24/03/2021, às
09:26, 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 GENIVALDO FROIS SCARAMUZZA, Docente, em
24/03/2021, às 09:26, 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 JOAO GUILHERME RODRIGUES MENDONCA, Docente, em
24/03/2021, às 09:27, 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
24/03/2021, às 09:28, 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 24/03/2021,
às 09:35, 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
24/03/2021, às 11:29, 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 24/03/2021, às
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11:41, 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 11:44, 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 JOSEMIR ALMEIDA BARROS, Docente, em 24/03/2021, às
12:08, 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 24/03/2021,
às 12:12, 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 miriã santana veiga, Usuário Externo, em 24/03/2021, às
12:16, 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.

Documento assinado eletronicamente por JURACY MACHADO PACIFICO, Docente, em 24/03/2021,
às 16:00, 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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