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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR

RETIFICAÇÃO Nº 1039161/GR/UNIR/2022

  

A Comissão designada ao processo de seleção de Aluno(a) Especial para disciplinas opta�vas/ele�vas do Curso de
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEEProf) pelo Art. 2 da Portaria Nº
17/2022/PROPESQ/UNIR, re�fica o Quadro de Pontuação dos Critérios de Seleção (8.1) deste processo de seleção em
função de problemas de formatação do mesmo no Edital N.º 02/2022.

 

ITEM PONTUAÇÃO
a) Título de Mestre em Educação ou áreas afins; 25
b) Ser estudante regular (matriculado) em programa de pós-graduação Stricto sensu da UNIR 20
c) Ser estudante regular (matriculado) em programa de pós-graduação Stricto sensu, reconhecido pelo
MEC, de outra Ins�tuição de Ensino Superior (IES) 15

d) Par�cipação em projetos de pesquisa ins�tucionalizado, incluindo de iniciação cien�fica (PIBIC).
5 pontos por ano de
par�cipação (máximo 3
anos)

e) Comprovar docência  na Educação Básica 5 pontos por ano de
atuação (máximo 3 anos)

F) Comprovar prêmios recebidos por projetos desenvolvidos na Educação Básica (serão considerados os
prêmios oriundos de concorrência em editais/chamadas: MEC, CAPES; Fundação Victor Civita e
também de Secretarias de Educação Estadual e Municipal)

5 pontos por prêmio
(máximo 3 prêmios

f) Par�cipação em programas de ensino/pesquisa/extensão (PIBID, PIBEX, PROEXT, PET e/ou Residência
Pedagógica)

5 pontos por ano de
par�cipação (máximo 3
anos)

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

- 05 pontos por ar�go em
revista Qualis A
- 04 pontos por ar�go em
revista Qualis B
 - 02 pontos por ar�go em
Revista sem Qualis com
ISSN

h) Publicação de livro(s) autoral(is) (integral) 08 por livro
i) Publicação de livro(s) (organização de coletânea(s)) 06 por livro
j) Publicação de capítulo(s) de livro 03 por capítulo
 

Sem mais para o momento, assinam eletronicamente o Presidente da Comissão e a Coordenadora do PPGEEProf.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL FONSECA DE CASTRO, Docente, em 25/07/2022, às 10:37,
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 25/07/2022, às 15:55,
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 1039161 e o código CRC
3A51CA0A.

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://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23118.002056/2022-09 SEI nº 1039161


