
30/05/2022 17:09 SEI/UNIR - 0920133 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1040168&infra_sistema=… 1/3

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às oito horas e dez minutos, por
videoconferência, via Google Meet, reuniram-se, para a realização da Terceira Reunião Ordinária do ano de
2022 do Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Matemá�ca
(PPGEM), Campus da UNIR de Ji-Paraná, a Presidente do Colegiado, a Prof.ª Dr.ª Marcia Rosa Uliana,
Coordenadora do PPGEM; Vice-Coordenador, Prof. Dr. Kécio Gonçalves Leite; os Representantes Docentes de
Linha de Pesquisa do PPGEM, a Prof.ª Dr.ª Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos (Titular da Linha de Pesquisa 1) e
o Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso (Titular da Linha de Pesquisa 2); e o Representante Discente, o mestrando
Hemerson Milani Mendes; e o Tec. Adm. Thiago dos Santos Nobre, responsável pela Secretaria do PPGEM.A
Prof.ª Márcia, na qualidade de Presidente do Colegiado, deu início à reunião agradecendo a presença de todos.
Comunicados. Na sequência os membros do Colegiado PPGEM fizeram os seguintes comunicados: (a) A Prof.ª
Márcia informou sobre a oferta regular das disciplinas do Semestre 2022-1 do PPGEM, e dos
processos/procedimentos de defesas e conclusão no PPGEM dos mestrandos da Turma 2019.Inclusão de
Pauta. A Prof.ª Márcia solicitou a inclusão do seguinte Ponto de Pauta: I – Homologação do critério de rodízio
para oferta das disciplinas do PPGEM entre docentes, conforme combinado na reunião com o corpo docente; II
– Processo SEI n° 23118.013870/2021-60 – Homologação do ad referendum da mudança da data de Exame de
Qualificação do mestrando Luiz Carlos dos Reis; III – Homologação da forma de oferta das disciplinas (remota,
presencial e/ou híbrida) apresentadas nos Plano de Ensino das disciplinas do Semestre 2022/1. Primeiro item
da pauta. Processo SEI n° 23118.012055/2021-83 – Homologação do Ad referendum referente a homologação
da Etapa Final do Estágio de Docência no Ensino Superior da mestranda Nídia Estelita de Souza Ribeiro. Após
análise e discussão, houve a votação, sendo homologado por unanimidade a Etapa Final do Estágio de
Docência no Ensino Superior da referida mestranda. Segundo item da pauta. Processo SEI n°
23118.001817/2022-05 – Homologação da Banca de Defesa de Exame de Qualificação da mestranda Nídia
Estelita de Souza Ribeiro. Após análise e discussão, houve a votação, sendo homologado por unanimidade a
Banca de Defesa de Exame de Qualificação da referida Mestranda com os seguintes membros: Titulares, Prof.ª
Dr.ª Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos (Orientadora/Presidente), Prof.ª Dr.ª Silvia Teresinha Frizzarini (Membro
externo ao PPGEM) e o Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso (Membro interno do PPGEM); Suplentes, Prof.ª Dr.ª
Eliane Matesco Cristovão (Membro externo ao PPGEM) e o Prof. Dr. Lenilson Sergio Candido (Membro interno
do PPGEM).Terceiro item da pauta. Processo SEI n° 23118.002234/2022-93 – Troca de Orientador da
Mestranda Marli Henrique de Lima Pio Suruí. Após análise e discussão, houve a votação, sendo aprovado pela
Presidente do Colegiado do PPGEM que a orientação da referida mestranda será a Prof.ª Dr.ª Carma Maria
Mar�ni, considerando as abstenções dos seguintes membros: Prof. Dr. Kécio Gonçalves Leite, Prof.ª Dr.ª Ana
Fanny Benzi de Oliveira Bastos, Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso e o Mestrando Hemerson Milani Mendes.
Quarto item da pauta. Homologação dos Orientadores dos Discentes do Processo Sele�vo da Turma 2022.
Após análise e discussão, houve a votação, sendo homologado por unanimidade os Orientadores da Turma
2022 com os seguintes mestrandos: Anne Cris�ny Borges, Prof.ª Dr.ª Eliana Alves Pereira Leite; Claudinéa
Quirino de Souza dos Santos, Prof. Dr. Marlos Gomes de Albuquerque; Deliane Nunes Folgado, Prof. Dr. Kécio
Gonçalves Leite; Equilandia Pereira Da Silva Félix, Prof.ª Dr.ª Marcia Rosa Uliana; Josane de Bas�ani, Prof. Dr.
Enoque Da Silva Reis; Karine Alves Teixeira Crisoni, Prof. Dr. Emerson Da Silva Ribeiro; Nágila da Silva Araujo
Bandeira, Prof.ª Dr.ª Marcia Rosa Uliana; Liggia Lince Araújo, Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso; Rosangela dos
Santos, Prof. Dr. Lenilson Sergio Candido; Sueli Aparecida Spesia Santana, Prof. Dr. Enoque Da Silva Reis;
Wanessa Delgado da Silva Ronque, Prof.ª Dr.ª Márcia Rosa Uliana. Registra-se a desistência da candidata Liggia
Lince Araújo, e o acordo de convocação da próxima candidata do Resultado Final do Processo Sele�vo Discente
da Turma 2022 da Linha de Pesquisa 2 - Eliene Gonçalves Lemos-  para ser orientanda do professor Dr. Nerio
Aparecido Cardoso. Quinto item da pauta. Volta das a�vidades à presencialidade no PPGEM no semestre
2022/1. O Prof. Kécio fez a seguinte proposta: a oferta de disciplinas no PPGEM, no semestre 2022/1, será de
forma remota até 25/04/2022; a par�r dessa data, a oferta das disciplinas poderá ser de forma remota,
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presencial ou híbrida, conforme indicado em cada um dos planos de ensino, que seguem em anexo à ata desta
reunião. Como outro indica�vo foi proposto pelos conselheiros Marcia, Ana Fanny e Nério, o estabelecimento
de critérios para presencialidade ou não nas disciplinas, e decidiu-se a votação separada entre volta das
a�vidades e aulas presenciais no PPGEM no semestre 2022/1 e, posteriormente, a aprovação dos Planos de
Ensino das disciplinas ofertadas, seguindo as orientações que estejam na resolução da UNIR. Após análise e
discussão, houve a votação, sendo aprovado por unanimidade a oferta de disciplinas no PPGEM, no semestre
2022/1, de forma remota até 25/04/2022 (resolução da UNIR) e a par�r dessa data, a oferta das disciplinas
poderá ser de forma remota, presencial e/ou híbrida, conforme indicado em cada um dos Planos de Ensino das
Disciplinas no Semestre 2022/1, documentos SEI n° 0911291, 0912580, 0912776 e 0913480. Pauta inclusa.
Sexto item da pauta. Homologação do critério de rodízio para oferta das disciplinas do PPGEM entre docentes,
conforme combinado anteriormente em reunião com o corpo docente. O Prof. Kécio informou sobre o
indica�vo da reunião do corpo docente: "Que a Coordenação do Curso disponibilize previamente ao corpo
docente as disciplinas a serem oferecidas em cada semestre, para manifestação de interesse e disponibilidade.
Havendo mais de um interessado em ministrar cada disciplina, aplica-se o critério de rodízio, com prioridade
para quem ainda não ofereceu a disciplina ou não a ofereceu na turma imediatamente anterior”. A Prof.ª Ana
Fanny em sua fala indica que não parece comum nos programas de pós-graduação haver rodízio de disciplinas
entre professores pesquisadores, indica ainda que é preciso atentar-se para as especificidades de formação dos
professores e preferências de estudo e pesquisa. A exemplo, ela discorre não faz sen�do alguém que não
estuda profundamente as questões de Metodologia da Pesquisa ou Infância na Educação Matemá�ca ou
História da Matemá�ca assumir disciplinas. E, completa que a par�cipação de todos os professores
credenciados em disciplinas no programa faz-se possível com ampliação do conjunto de disciplinas opta�vas a
serem ofertadas, desde que aprovadas nos conselhos. Assim, seu voto é contrário ao rodízio de professores nas
disciplinas já existentes.   A Prof.ª Ana Fanny em sua fala também indica que “ Parece que há um assédio moral
a minha pessoa, tendo em vista as ocorrências de bas�dores (ligações telefônicas, reuniões extraoficiais etc.)
que culminaram em ações contra minha atuação na disciplina de Metodologia de Pesquisa em Educação
Matemá�ca, conforme há indícios na Ata da  Reunião Ordinária do Colegiado do PPGEM do dia 16/12/2020, 
em que são chamados alguns mestrandos para usarem adje�vos qualificadores contra os professores da
disciplina, ao invés de descreverem obje�vamente fatos que teriam ocorrido na disciplina que caracterizassem
a�tudes inadequadas. Além da Ata, ao meu ver, há outras evidências de assédio moral, como os professores da
disciplina não serem chamados para o contraditório naquele momento, e nem foram comunicados que na
pauta entraria tal questão, tudo indicando que foi uma pauta incluída no momento da reunião. Além disso, foi
realizado uma reunião extraoficial (fora de uma reunião do colegiado) para comunicar o ocorrido na reunião
com os mestrandos aos professores da disciplina, ou seja, não seguiu o mesmo tratamento, não dando se
oportunidade efe�va de se defenderem das alegações (possivelmente) caluniosas. Muito posteriormente, ao
solicitar a gravação da reunião, e reforçado no e-mail ins�tucional no dia 17/05/2021 para melhor entender
quais eram as acusações, foi me negado o direito de acesso a gravação da reunião pública (momento da
pandemia devia ser gravada) e, posteriormente, na Ata da Reunião do Colegiado do PPGEM do dia 20/05/2021
foi deliberado que se encerrava a ação do colegiado quanto a representação feita pelos mestrandos e que o
mesmo, o colegiado, havia dado o direito de resposta dos professores (Prof.ª Ana Fanny e Prof. Nerio), sem,
contudo, incluir nosso pedido de outro momento para manifestação. Diante das circunstancias narradas, me
parece haver uma intencionalidade de isolamento e pressão dos professores da disciplina de Metodologia de
Pesquisa em Educação Matemá�ca, que inclusive discutem não somente metodologia da pesquisa qualita�va,
mas também aspectos da pesquisa quan�ta�va e quan�-qualita�va ou mista, que podem configurar ao meu
ver o assédio moral que pode levar ao adoecimento dos professores e afastamento do programa. A aparente
intenção de isolamento e pressão apresenta-se a mim como mecanismo de construção de um pensamento
hegemônico dentro da ins�tuição, que impedirá uma atuação profissional mais autônoma e independente
daqueles que se manifestarem contrários a posições majoritárias dentro do PPGEM, uma vez que sofreram
represálias camufladas de urbanidade e polidez, a exemplo da proposta de rodízio de disciplinas que reves�da
de boa intencionalidade (alegam que aumentará a pontuação do programa) poderá ser u�lizado para penalizar
professores, provavelmente, o rodízio ocorrerá no máximo em uma ou duas disciplinas, claramente
demonstrando um assédio moral”.  Houve a votação, sendo aprovado que a Coordenação do Curso
disponibilize previamente ao corpo docente todas disciplinas (obrigatórias e opta�vas) a ser oferecidas em cada
semestre, para manifestação de interesse e disponibilidade; havendo mais de um interessado em ministrar
cada disciplina, aplica-se o critério de rodízio, com prioridade para quem ainda não ofereceu a disciplina ou não
a ofereceu na turma imediatamente anterior. A conselheira Ana Fanny e o conselheiro Nério votaram contrários
à decisão do critério de rodízio de professores nas disciplinas. Pauta inclusa. Sé�mo item da pauta. Processo
SEI n° 23118.013870/2021-60 – Homologação do ad referendum da mudança da data do Exame de Qualificação
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do mestrando Luiz Carlos dos Reis. Após análise e discussão, houve a votação, sendo homologado o ad
referendum da mudança da data do Exame de Qualificação do referido Mestrando. O Prof. Kécio se absteve do
voto. Pauta inclusa. Oitavo item da pauta. Homologação da forma de oferta das disciplinas (remota, presencial
e/ou híbrida) apresentadas nos Plano de Ensino das disciplinas do Semestre 2022/1.Após análise e discussão,
houve a votação, sendo homologado por unanimidade que os planos das Disciplinas (Seminário de Pesquisa I,
Tendências da Educação Matemá�ca, Metodologia de Pesquisa em Educação Matemá�ca, Sistemas Nacionais
de Avaliação e Informações) foram aprovados e devem atender ao que determinam os parâmetros
estabelecidos pelo Plano de Biossegurança da UNIR. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e vinte e cinco
minutos, a Prof.ª Márcia finalizou a reunião, agradecendo a presença de todos. Eu, Thiago dos Santos Nobre,
Secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, segue assinada eletronicamente por mim e pelos
demais membros do Colegiado de Curso do PPGEM presentes na reunião.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA ROSA ULIANA, Coordenador(a), em 30/03/2022, às
07:48, 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 KECIO GONCALVES LEITE, Vice-Coordenador, em 30/03/2022, às
09:05, 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 Hemerson Milani Mendes, Usuário Externo, em 30/03/2022, às
11:05, 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 THIAGO DOS SANTOS NOBRE, Assistente em Administração, em
30/03/2022, às 19:46, 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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