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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR
 
  

EDITAL Nº EIDTAL 02 -ALUNO ESPECIAL/2022

Processo nº 23118.002056/2022-09

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE “ALUNO/A ESPECIAL”

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar – Mestrado e Doutorado Profissional – da Universidade Federal de Rondônia –
PPGEEProf/UNIR, torna pública a abertura do Processo Sele�vo Simplificado para “aluno/a especial” em disciplinas do referido programa, conforme Resolução
528/CONSEA, de 10 de julho de 2018.

 

1.DA DEFINIÇÃO DE “ALUNO/A ESPECIAL”

1.1 “Aluno/a Especial” é o/a estudante autorizado/a a cursar disciplinas isoladas, nos termos da Resolução nº 528/CONSEA, sem possuir vínculo com o programa
onde a(s) disciplina(s) é(são) ofertada(s). A obtenção de créditos pelo Aluno/a Especial não lhe outorga o direito de matrícula no Programa como Aluno/a
Regular ou preferencial em outros processos sele�vos. O Regimento do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar admite “alunos/as especiais”
matriculados/as em disciplinas com direito a crédito, após deliberação pelo colegiado. 

 

2. DA SELEÇÃO DE “ALUNO/A ESPECIAL”

2.1 A inscrição do/a candidato/a implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e na Resolução nº
528/CONSEA, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

2.2 É vedada mais de uma inscrição por candidato/a. Havendo mais de uma, prevalecerá a úl�ma. 

2.3 A aprovação na seleção para Aluno/a Especial não garante a aprovação do/a candidato/a como aluno/a regular do Mestrado. 

2.4 O “Aluno/a Especial” estará sujeito às mesmas normas de frequência e avaliação exigidas para o/a aluno/a regular e, caso alcance os requisitos necessários,
terá direito a cer�ficado de aprovação.

2.5 Cada aluno/a especial poderá cursar até duas (02) disciplinas no PPGEEProf

2.6 Em cada processo sele�vo o/a candidato/a só poderá concorrer a uma disciplina.

 

3. DA OFERTA DE VAGAS DE “ALUNO/A ESPECIAL”

3.1 Só serão ofertadas vagas para aluno/a especial nas disciplinas opta�vas/ele�vas do PPGEEProf.

3.2 A decisão de ofertar vaga(s) para “aluno/a Especial” em uma disciplina opta�va/ele�va do PPGEEProf cabe exclusivamente ao/à Docente Responsável de
cada disciplina.

3.3 A quan�dade de vagas para alunos especiais para as disciplinas opta�vas será aprovada pelo Colegiado, considerando o número de alunos/as do curso
matriculados/as nas disciplinas e disponibilidade de oferta pelos/as professores/as responsáveis.

 

4. DA INSCRIÇÃO

4.1 As inscrições deverão ser realizadas somente via Sistema Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas – SIGAA, por meio do link:

h�ps://sigaa.unir.br/sigaa/public/processo_sele�vo/lista.jsf?  

4.2 O período de inscrição seguirá o Cronograma deste Edital.

 

5. QUADRO DE VAGAS

Disciplina Carga Horária Docente Responsável Período previsto para oferta Quan�dade de vagas
Avaliação da Aprendizagem na Educação Básica 80h Prof. Dr. Rafael Fonseca de Castro 08 a 12/08/2022; 05 a 09/09/2022 5

Educação do campo e ruralidades 80h Prof. Dr. Josemir Almeida Barros 15 a 19/08/2022; 12 a 16/09/2022 5
Ensino, aprendizagem e educação escolar 80h Prof.ª Dr.ª Marli Lucia Tona�o Zibe� 03 a 07/10/2022; 07 a 11/11/2022 5

Educação Escolar e Ludicidade 80h Prof. Dr. Joao Guilherme Rodrigues Mendonça 21 a 25/11/2022; 05 a 09/12/2022 5
Educação Especial e Inclusiva 80h Prof.ª Dr.ª Marlene Rodrigues 21 a 25/11/2022; 05 a 09/12/2022 5
Currículo e Educação Básica 80h Prof.ª Dr.ª Márcia Machado de Lima 21 a 25/11/2022; 05 a 09/12/2022 5

 

6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO  

6.1 Preenchimento e submissão do formulário online, disponível no SIGAA. 

6.2 RG e CPF (brasileiros/naturalizados) ou Passaporte (estrangeiros) (pdf). 

6.3 Diploma de Graduação (frente e verso) de curso reconhecido pelo MEC ou documento que comprove a conclusão do curso (pdf).

6.4 Currículo no formato da Plataforma La�es atualizado (pdf) (anexar apenas as comprovações a serem pontuadas, conforme item 8 deste Edital). 

6.5 Cer�dão de quitação eleitoral (disponível em www.tse.jus.br). 

 

https://sigaa.unir.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf
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7. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

7.1 Encerrado o prazo das inscrições, divulgar-se-á a lista de homologação conforme o

Cronograma    deste    Edital,    que    será    publicado    na                        página      do Programa: h�ps://mepe.unir.br/homepage.

7.2 As inscrições que não preencherem os requisitos legais exigidos por este Edital serão indeferidas. A qualquer momento, detectada alguma irregularidade,
haverá anulação da inscrição.

 

8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

8.1 O processo de seleção é composto por uma etapa de pontuação obje�va, conforme quadro abaixo. 

ITEM
a) Título de Mestre em Educação ou áreas afins;
b) Ser estudante regular (matriculado) em programa de pós-graduação Stricto sensu da UNIR
c) Ser estudante regular (matriculado) em programa de pós-graduação Stricto sensu, reconhecido pelo MEC, de outra Ins�tuição de Ensino Superior (IES)
d) Par�cipação em projetos de pesquisa ins�tucionalizado, incluindo de iniciação cien�fica (PIBIC).
e) Comprovar docência  na Educação Básica
F) Comprovar prêmios recebidos por projetos desenvolvidos na Educação Básica (serão considerados os prêmios oriundos de concorrência em editais/chamadas: MEC, CAPES; Fund
também de Secretarias de Educação Estadual e Municipal)
f) Par�cipação em programas de ensino/pesquisa/extensão (PIBID, PIBEX, PROEXT, PET e/ou Residência Pedagógica)

g) Publicação de ar�go(s) em Revistas cien�ficas

h) Publicação de livro(s) autoral(is) (integral)
i) Publicação de livro(s) (organização de coletânea(s))
j) Publicação de capítulo(s) de livro

 

8.2 Consultar o Qualis CAPES Periódicos disponível no endereço abaixo:

h�ps://mepe.unir.br/uploads/91341742/arquivos/Planilha_Classificacao_Qualis_2017_2018__Produzido_pela_area_de_Educacao__1925147261.xlsx

8.3 No caso de candidatos/as empatados/a com a mesma pontuação final, terá preferência aquele/a que, na ordem a seguir, atenda, sucessivamente: 

Idade igual ou superior a sessenta anos, até o úl�mo dia de inscrição neste concurso, conforme art. 27, Parágrafo Único, da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso); 

Maior número de ar�gos Qualis A publicados;

Maior número de ar�gos Qualis B publicados;

Persis�ndo o empate, terá preferência o/a candidato/a com idade mais elevada.

Parágrafo Único. Sendo o número de inscritos/as homologados na seleção menor que o número de vagas ofertadas na disciplina, os/as candidatos/as estarão
automa�camente aprovados/as, se atendidos os requisitos dispostos no item 6. 

 

9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

9.1 A divulgação do Resultado será feita na página eletrônica do Programa: h�ps://mepe.unir.br/homepage . A lista dos aprovados será apresentada por
disciplina, constando os números das inscrições, nomes e a pontuação ob�da. 

 

10. RECURSOS 

10.1 Os pedidos de recursos devem estar assinados e ser enviados, em formato PDF, para o e-mail: mepe@unir.br, iden�ficando o assunto do e-mail como
“RECURSO SELEÇÃO ALUNO ESPECIAL”, conforme Cronograma.

 

11. MATRÍCULAS

11.1 Os/As candidatos/as aprovados/as no processo sele�vo simplificado de “Aluno/a Especial” deverão encaminhar os documentos para a realização de
matrícula, na data estabelecida no cronograma deste edital, ao e-mail: mepe@unir.br.

 

12. CRONOGRAMA

ETAPA DATA

Publicação do Edital no SIGAA 14 de julho de 2022

Período de Inscrição no SIGAA 14 a 19 de julho de 2022

Publicação das Inscrições homologadas 20 de julho de 2022

Interposição de recursos à homologação das inscrições 21 de julho de 2022

Resultado Recursos à homologação das inscrições 22 de julho de 2022

Análise dos documentos do Currículo 23 a 24 de julho de 2022

Resultado da Análise do Currículo 25 de julho de 2022

Interposição de Recursos ao Resultado da Análise do Currículo 26 de julho de 2022

Resultado dos Recursos à Análise do Currículo 27 de julho de 2022

https://mepe.unir.br/homepage
https://mepe.unir.br/uploads/91341742/arquivos/Planilha_Classificacao_Qualis_2017_2018__Produzido_pela_area_de_Educacao__1925147261.xlsx
https://mepe.unir.br/homepage
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Resultado Final Preliminar 28 de julho de 2022

Interposição de Recursos ao Resultado Final 29 de julho de 2022

Análise dos Recursos ao Resultado Final 30 de julho de 2022

Resultado Final da Seleção 31 de julho de 2022

Início das aulas Conforme cronograma de aulas de cada disciplina ofertada no site do
PPGEEProf: h�ps://mepe.unir.br/homepage

 

13. Este Edital para “Aluno/a Especial” terá validade até a data de matrícula nas disciplinas para as quais os/as candidatos/as foram selecionados/as.

 

  

Prof.ª Dr.ª Marlene Rodrigues
Coordenadora do Mestrado Acadêmico em Educação

Portaria nº 586/2020/GR/UNIR, de 15/12/2020
 

Prof. Dr. Rafael Fonseca de Castro
Presidente Comissão Processo Sele�vo Simplificado para Aluno Especial

Portaria nº 17/2022/PROPESQ/UNIR
 

Prof.ª Dr.ª Marli Tona�o Zibe�
Comissão Processo Sele�vo Simplificado para Aluno Especial

Portaria nº 17/2022/PROPESQ/UNIR
 

Prof.ª Dr.ª Josiane Brolo Rohden
 Comissão Processo Sele�vo Simplificado para Aluno Especial

Portaria nº 17/2022/PROPESQ/UNIR
 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL FONSECA DE CASTRO, Docente, em 13/07/2022, às 19:29, 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 MARLENE RODRIGUES, Coordenador(a), em 13/07/2022, às 19:30, 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 1029566 e o código CRC 7E218250.

ANEXOS AO EDITAL

[Incluir o texto de cada anexo que precisar constar diretamente no teor do Edital]

Referência: Processo nº 23118.002056/2022-09 SEI nº 1029566
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