








Ata da sessão Ordinária do Colegiado De Representantes do Programa de 

Pós-Graduação em Educação, do Centro de Educação, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

Aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2019 (dois mil e dezenove), às 

09h30, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, 

sob a presidência da Profª. Dr.ª Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhães, na 

qualidade de Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Estiveram presentes os seguintes membros: Profª. Drª. Claudianny Noronha 

Amorim (Vice-coordenadora do PPGEd), Profª Dr.ª Lúcia de Araújo Ramos 

Martins (Linha de Educação e Inclusão em Contextos Educacionais), Profª. Dr.ª 

Alessandra Cardozo de Freitas (Linha de Educação, Comunicação, Linguagens 

e Movimento), Profª. Dr.ª Luciane Terra dos Santos Garcia (Linha de 

Educação, Política e Práxis Educativas), Prof. Dr. Adir Luiz Ferreira (Linha de 

Educação, Formação e Profissionalização Docente), Vândiner Ribeiro 

(Educação, Currículo e Práticas Educativas) e o representante discente do 

Mestrado, Andrialex William da Silva. Em pauta os seguintes assuntos: ITEM I 

– INFORMES. A) A Linha de Educação, Política e Práxis Educativas dá início 

às suas atividades com a palestra da Profa. Maria Arlete Duarte de Araujo e 

contou com a participação de professores e docentes de outras Linhas. As 

atividades do grupo estão sendo realizadas no laboratório de políticas e está 

em organização o Colóquio da Linha; a Linha de Educação, Comunicação, 

Linguagens e Movimento está organizando o curso de aperfeiçoamento lato 

sensu, em Literatura Infantil Negra na Escola, que abrirá 40 vagas para o 

público do Rio Grande do Norte; a Linha de Educação e Inclusão em Contextos 

Educacionais informa sobre a publicação do Livro da Linha, com apoio do 

PPGEd, que está em fase de conclusão; a Linha Educação, Currículo e 

Práticas Educativas informa o interesse da Profa. Crislane Barbosa de Azevedo 

em mudar para a Linha de Educação, Estudos Sociohistóricos e Filosóficos. A 

Coordenação do PPGEd informou: o resultado do edital de bolsas aconteceu 

dentro da normalidade e a inclusão do critério de renda familiar foi positivo, no 

sentindo de colaborar para que a seleção dos alunos contemplassem aqueles 

de maior carência socioeconômica. Foram contempladas todas as solicitações 

de estudantes de doutorado e apenas oito mestrandos solicitantes ficaram sem 



bolsa e permaneceram como suplentes; o Edital do Print publicado na PPGEd 

e a ausência de linhas de internacionalização da UFRN e que a Coordenação 

deve convocar professores para uma reunião com o pró-reitor para solicitar 

explicação quanto à participação do PPGEd no Print e em outras políticas de 

internacionalização da UFRN; apresentação da programação do Seminário de 

Introdução do PPGEd, sobre o qual o colegiado solicitou a inclusão da editora 

da revista Educação em Questão junto aos coordenadores de Linha, na mesa-

redonda prevista para o dia 26/03; a submissão de apenas um livro no Edital de 

Incentivo à Publicação do PPGEd. O livro foi submetido por parte da Linha 

Educação, Construção das Ciências e Práticas Educativas. ITEM II – 

Processos aprovados ad referendum, todos relatados pela Profª. Drª Rita 

Barbosa Paiva Magalhães: 1) Homologação de 32 processos de solicitações de 

defesas de mestrado e doutorado, das quais apenas uma não foi realizada. 2) 

Homologação de 16 processos de solicitação de prorrogação (09 de mestrado 

e 07 de doutorado), nenhuma além do prazo previsto em Resolução do 

PPGEd. 3) Homologação de 01 processo de reingresso relativo ao Edital 

05/2018 PPGED. 4) Homologação dos sete (07) processos de mudança de 

nível – Andreia Gomes da Silva, Denilton Silveira de Oliveira, Gildene de Lima 

Souza Fernandes, Gillyane Dantas dos Santos, Roberto Ribeiro da Silva, 

Rodrigo Wantuir Alves de Araujo e Telma Maria de Freitas Araújo, relativos ao 

Edital 04/2018 – PPGEd, dos quais apenas um (01), Gildene de Lima Souza 

Fernandes , não foi aprovado pela banca examinadora. Em discussão, a Profª 

Drª Claudianny Amorim Noronha destaca que o número de alunos que 

defendem no prazo é de aproximadamente 1/3 dos estudantes e a Profª Drª. 

Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhões destaca que não há nenhuma 

cobrança diferenciada no que refere ao aluno bolsista. Sobre esse aspecto o 

Colegiado aponta a necessidade de revisão das normas de exigências para os 

alunos bolsistas por comissão apropriada; a Profª Drª Rita de Cassia Barbosa 

Paiva Magalhaes  menciona a importância do processo de mudança de nível, 

mas destaca a dificuldade dos professores em formar bancas para o processo, 

em decorrência do período de férias docentes. Todos os pontos apresentados 

foram aprovados por unanimidade pelo Colegiado. 5) O ad referendum do 

processo de cancelamento da defesa de Emanuela Carla M. Queiros, 

orientanda da Profª. Drª Marly Amarilha foi discutido em seguida. A profa. Rita 



de Cassia Barbosa de Paiva Magalhaes relatou que, após dar entrada ao 

processo de defesa, a orientadora procurou a coordenação do curso 

informando que o trabalho não estava apto a defesa e que solicitava o 

cancelamento da banca; a aluna já completava 48 meses de curso, e que 

procedeu informando à orientadora que o cancelamento só poderia ocorrer nos 

casos expressos no Regimento Interno do PPGEd. Assim, após o envio dos 

pareceres informando que o trabalho da interessada não estava apto a ser 

defendido, enviado por dois membros da banca, foi feito  o cancelamento da 

banca. Em discussão, a Profª Drª Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhaes 

informou que embora a aluna já tivesse cumprido o prazo de prorrogação 

permitido pelo Programa, o Regimento do PPGEd era omisso quanto ao direito 

de cancelamento e de disponibilização de mais seis meses para a finalização 

do curso. A profa. Drª Alessandra Cardozo de Freitas, como representante da 

Linha se posicionou mencionando se tratar de uma aluna que realizou 

doutorado sanduíche no exterior e que coletou muitos dados durante a 

pesquisa de campo, que são importantes para o trabalho e que precisavam de 

um pouco mais de tempo para serem tratados. O Colegiado aprovou por 

unanimidade a prorrogação solicitada por mais seis meses e destacou a 

necessidade de atualização da Resolução para condicionar situações 

semelhantes ao prazo de conclusão do aluno. ITEM III – Deliberações: 3.1 

Solicitação de defesa fora do prazo, de Jamira Lopes Amorim, doutoranda do 

Prof. Dr.  Moisés Domingos Sobrinho, a aluna já tem 12 meses de prorrogação 

e solicitou prorrogação por 30 dias para sua defesa de tese, destacando que a 

tese está pronta e o processo de defesa já foi aberto e aguarda a aprovação da 

prorrogação para ser realizado a defesa. Não foram anexados documentos 

comprobatórios referentes às justificativas ao pleito. A coordenação informa 

que os professores foram informados em tempo hábil sobre o prazo de defesa 

de seus alunos e que solicitações dessa natureza são frequentes com o 

orientador em questão. O colegiado aprovou o processo por unanimidade e 

indica a necessidade de formulação de uma carta de orientação do Prof. Dr. 

Moisés Domingos Sobrinho sobre a importância de cumprimento dos tramites 

de defesa e de prazo, assinada pelo Colegiado. 3.2 Processo de prorrogação 

por 30 dias de Gisele Rogéria Penatieri, que já contabiliza 48 meses de curso, 

doutoranda do Prof. Dr. Adir Luiz Ferreira, que apresentou as justificativas do 



processo e informou que o trabalho tende a ser defendido no prazo solicitado. 

Foram anexados ao processo comprovantes que atestam a justificativa 

apresentada, em especial, os atestados médicos referentes ao 

acompanhamento de problemas de saúde do filho. A solicitação foi aprovada 

por unanimidade pelo Colegiado. 3.2 Componentes da Comissão de 

Seleção: a Profa. Drª Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhaes solicitou que 

os representantes de Linha apresentassem os membros que iriam compor essa 

comissão. Foram apresentados os seguintes: Linha de Educação  Currículo e 

Práticas Pedagógicas: Denise Maria de Carvalho Lopes e Vândiner Ribeiro; 

Linha de Política e Práxis Educativas: Walter Pinheiro Barbosa Júnior e Maria 

Goretti Cabral Barbalho; Linha de Educação e Inclusão em Contextos 

Educacionais: Maria Aparecida Dias e Lúcia de Araújo Ramos Martins; Linha 

de Educação, Construção das Ciências e Práticas Educativas: Claudianny 

Amorim Noronha e Josineide Silveira de Oliveira, Linha de Educação, 

Comunicação  Linguagem e Movimento: Alessandra Cardozo de Freitas e a 

Linha de Educação, Representações e Formação Docentes: Isauro Beltran 

Nunez. As duas últimas linhas informadas se comprometeram a encaminhar 

para a coordenação os nomes dos membros suplentes. O Colegiado decidiu 

que a Comissão em questão fosse responsável pelo planejamento do Processo 

Seletivo e pela elaboração de prova. 3.3 Componentes da Comissão de 

Acompanhamento Curricular: a Profª Drª. Rita de Cassia Barbosa Paiva 

Magalhães solicitou que os representantes de Linhas apresentassem os 

membros que iriam compor a Comissão e foram apresentados os seguintes: 

Linha de Educação,  Política e Práxis Educativas: Alda Maria Araújo Castro 

Duarte; Linha de Educação,  Currículo e Práticas Educativas: Erika dos Reis 

Gusmão Andrade e Rosalia de Fátima e Silva; Linha de Educação,  Construção 

das Ciências e Práticas Educativas: Claudianny Amorim Noronha e André 

Ferrer Pinto Martins; Linha de Educação, Inclusão em Contextos Educacionias: 

Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhoes e Lucia de Araújo Ramos  Martins; 

Linha de Educação, Linguagem e Movimento: Marly Amarilha. Os 

representantes de Linhas, responsabilizaram-se em encaminhar para a 

coordenação os nomes dos membros suplentes que faltaram. A coordenação 

informou que se comprometeu novamente a solicitar a indicação dos 

representantes. 3.4) Mudança de orientador: Lidia Borba Pereira que 

[P1] Comentário: Parei aqui 



atualmente está vinculada a Profª Drª Madria da Conceição Xavier e Almeida 

passa para o Prof. Dr. José Pereira de Melo. Processo aprovado por 

unanimidade pelo Colegiado. 3.5 Mudança de orientador: Helry Costa da 

Silva que atualmente está vinculado à profa Bernadete Morey passa para a 

Profa. Conceição Almeida. Processo aprovado por unanimidade pelo 

Colegiado. 3.6 Processo de Jessica Lira Silva, que solicita a aproveitamento de 

120h em disciplinas obrigatórias. A profa. Rita informa que atualmente o aluno 

só tem permissão de aproveitar 90h em disciplina, mas que essa CH não é 

suficiente para o aproveitamento das obrigatórios e em decorrência esse tipo 

de pedido precisa ser aprovado pelo Colegiado. Processo aprovado por 

unanimidade pelo Colegiado. Posteriormente, o Colegiado colocou em votação 

o aumento de 90h para 120h a CH máxima de aproveitamento por um aluno, o 

que foi aprovado por unanimidade por seus membros. 3.7 Apresentação do 

Relatório de estágio pós-doutoral de Zaeth Aguiar do Nascimento, relatora 

Luciane Terra dos Santos Garcia. 3.8 Estabelecimento do número de dois 

processos de revalidação de diplomas pelo PPGEd, a Profa. Drª Claudianny 

Amorim Noronha informou que o Programa conseguiu colocar em dia os 

processos dessa natureza, mas que, em decorrência da dificuldade em ter 

professores que participem das Comissões de análise dos processos, da 

necessidade e compromisso do Programa em estabelecer um procedimento 

criterioso de análise e, ainda, por ocasião dos prazos estabelecidos pela PPG e 

pelo MEC, é necessária a delimitação da quantidade de processos que devem 

ser analisados. A profa. explicou ainda que esse número não compreende a 

quantidade máxima de processos analisados anualmente, já que a Plataforma 

Carolina Bori é de fluxo contínuo, mas que ao limitar para duas vagas evita-se 

o acúmulo de processos. Processo aprovado por unanimidade pelo Colegiado. 

ITEM IV Outros: Processo de apresentação do plano de trabalho para 

Professora Colaborador Voluntário da Profa. Dra. Magna França, relatado pela 

Profª Drª Luciane Terra dos Santos Garcia  aprovado por unanimidade. Nada 

mais havendo a tratar, eu, Milton José Câmara dos Santos, lavrei a presente 

ata, que vai assinada por mim e demais presentes.   
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Ata da sessão Extraordinária do Colegiado De Representantes do Programa de 

Pós-Graduação em Educação, do Centro de Educação, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de maio de 2019 (dois mil e dezenove), às 

09h30, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, 

sob a presidência da profª. Dr.ª Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhães, na 

qualidade de Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Estiveram presentes os seguintes membros: profª. Dr.ª Claudianny Noronha 

Amorim (Vice-coordenadora do PPGEd), prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves 

(Diretor do Centro de Educação) profª. Dr. Vandiner Ribeiro (Educação, 

Currículo e Práticas Pedagógicas), profª Dr.ª Maria Aparecida Dias (Linha de 

Educação e Inclusão em Contextos Educacionais), profª Dr.ª Alessandra 

Cardoso de Freitas. (Linha de Educação, Comunicação, Linguagens e 

Movimento), profª. Dr.ª Luciane Terra dos Santos Garcia (Linha de Educação, 

Política e Práxis Educativas), prof. Dr. Adir Luiz Ferreira (Linha de Educação, 

Formação e Profissionalização Docente), prof. Dr. Antônio Basílio Novaes 

Tomaz Menezes (Educação, Estudos  Sócio-históricos e Filosóficos). Em pauta 

os seguintes assuntos: ITEM I – APROVAÇÃO DO NUMERO DE 

CREDENCIAMENTO. A profª Drª Rita de Cassia apresentou ao Colegiado o 

quadro estatístico do PPGEd em relação ao número de docentes, prazos de 

conclusão, discentes por linha, candidatos na última seleção, e o número de 

candidatos ao credenciamento de novos professores. Apresentou também o 

parecer do prof. Dr. Rubens Maribondo que foi contrário ao credenciamento de 

11 (onze) novos professores, credenciando 05 (cinco) neste edital e 05 (cinco) 

no próximo Edital. Apresentou também o quadro com os últimos 

credenciamentos realizados. A profª Dr.ª Claudianny Noronha Amorim falou da 

importância de um equilíbrio do número de professores por linha. Outra 

preocupação é a atuação dos professores do PPGEd, nos programas que 

serão criados. Mostrou também o quadro de professores que irão deixar as 

linhas: profª Dr.ª Lúcia de Araújo Ramos Martins, profª. Dr.ª Maria das Graças 

Pinto Coelho, profª. Dr.ª Karenine de Oliveira Porpino, profª. Drª. Alda Maria 

Duarte Araújo Castro e profª. Drª. Marlúcia Menezes de Paiva, que se 

aposentarão; o prof. Dr. Avelino Aldo de Lima Neto e prof. Dr. Walter Pinheiro 



Barbosa Junior mudarão de Linha; e os prof. Dr. Iran Abreu Mendes, prof. Dr. 

Marlecio Maknamara da Silva Cunha e profª Dr.ª Tatyana Mabel Nobre 

Barbosa têm possibilidade de serem descredenciados. O prof. Dr. Antônio 

Basílio Novaes Thomaz de Menezes falou sobre o parecer do prof. Dr. Rubens 

Maribondo, destacando que a Pró-Reitoria pensa mais em números e 

despesas que vão ser acrescidas no credenciamento de novos professores do 

PPGEd, mas que a realidade das linhas é outra: a das atividades e não do 

quadro do SUCUPIRA. O credenciamento seja feito das necessidades real e 

não do posicionamento da Pró-Reitoria. A profª Drª Rita de Cássia Barbosa 

Paiva Magalhães falou que o Edital tem que passar pela Pró-Reitoria, pois se 

não for aprovado, não poderá haver o credenciamento. O prof. Dr. Jefferson 

Fernandes Alves falou que temos que ter condições de preservar a nossa 

autonomia e respeitar as instâncias superiores da UFRN. Outro ponto é que o 

nosso conceito 05 (cinco) da CAPES não é uma nota garantida para o próximo 

quadriênio. Os novos credenciamentos não vão entrar na produção de 

imediato, será necessário que os professores apresentem documentos 

mostrando o seu futuro no Programa em caso de pretensão de aposentaria. O 

prof. Dr. Antônio Basílio Novaes Thomaz de Menezes apresentou uma 

proposta na qual se manteriam as vagas e se aumentariam os critérios para 

credenciamento desses professores. A profª Dr.ª Alessandra Cardozo de 

Freitas questionou sobre a classificação de docentes colaboradores ou 

permanentes: se os permanentes hoje podem passar a colaborador quando 

entrarem outros colaboradores. A profª Drª Rita de Cássia Barbosa Paiva 

Magalhães propôs a elaboração de um Edital com 12 vagas com a entrada 

sendo escalonada, ou entrar com um número menor de credenciamentos. A 

profª Drª Luciane Terra dos Santos Garcia falou em planejamento para manter-

se no conceito 5; novos desafios e critérios para entrada nas linhas; linha 

versus professores permanentes; e terceiro critério para as linhas que não têm 

credenciamento nos últimos anos. Trabalhar coletivamente para aumentar a 

produção. 4 linhas solicitando vagas, cada uma já tem 1 garantida. O prof. Dr. 

Jefferson Alves Fernandes falou sobre a reunião do Colegiado Pleno que se 

transformou em representantes de Colegiado e sobre qual seria a participação 

desses professores que querem se credenciar junto à linha. Discorreu ainda 

sobre manter a cultura agregada das linhas de pesquisa. O prof. Dr. Adir Luiz 



Ferreira argumentou que as linhas precisam de maior organização, e hoje a 

sua linha tem 5 professores.  As linhas são mais do que as pessoas que a 

compõem. O prof. Dr. Antônio Basílio Novaes Thomaz de Menezes abordou 

alguns pontos que todos concordam: fortalecimento das linhas, perspectiva de 

mudança no Edital, o que caberia como limite mínimo, o quantitativo por linha, 

estabelecer os critérios para que linhas não sejam prejudicadas, dimensão 

efetiva das linhas e quantos professores são necessários por linha. O prof. Dr. 

Jefferson Alves Fernandes apresentou proposta de abrir 8 vagas, sendo 2 por 

linhas que postularam vagas. O prof. Dr. Antônio Basílio Novaes Thomaz de 

Menezes mencionou sobre a situação real de sua linha e já que não 

apresentou justificativa, não seriam abertas vagas para credenciamento. Em 

votação: proposta de 8 vagas, 2 por linhas que solicitaram credenciamento. 

Aprovado por unanimidade.  Foram aprovadas 8 vagas agora para as 4 linhas 

que solicitaram vagas. Nada mais havendo a tratar, eu, Milton José Câmara 

dos Santos, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e demais 

presentes.   
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Ata da sessão Extraordinária do Colegiado Pleno do Programa de Pós-

Graduação em Educação, do Centro de Educação, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

Aos 07 (sete) dias do mês de junho de 2019 (dois mil e dezenove), às 09h30, 

reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, sob a 

presidência da Profª. Dr.ª Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhães, na 

qualidade de Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Estiveram presentes os seguintes membros: Profª. Drª. Claudianny Noronha 

Amorim (Vice-coordenadora do PPGEd), Profº Drº Jefferson Fernandes Alves 

na qualidade de diretor do Centro de Educação,  Profª Dr.ª Lúcia de Araújo 

Ramos Martins, Profª Drª Debora Regina de Paula Nunes, Profª Drª Luzia 

Guacira dos Santos Silva,(Linha de Educação e Inclusão em Contextos 

Educacionais), Profª Drª Karenine de Oliveira Porpino, Alessandra Cardoso de 

Freitas (Linha de Educação, Comunicação, Linguagens e Movimento), Prof. Dr. 

Antonio Cabral Neto, Profª Drª Alda Maria Araújo Duarte Castro, Profª Drª 

Magna França,  Profª. Dr.ª Luciane Terra dos Santos Garcia e o Profº Drº 

Gilmar Barbosa Guedes (Linha de Educação, Política e Práxis Educativas), 

Prof. Dr. Adir Luiz Ferreira,  (Linha de Educação, Formação e 

Profissionalização Docente), Profª Drª Marta Maria de Araújo, Profª Drª Maria 

Inês Sucupira Stamato, (linha de Pesquisa Educação Estudos  SocioHistóricos 

e Filosoficos), Profª Drª Maria da Conceição Xavier de Almeida, Prof. Dr.  Fredy 

Henrique Gonzalez, (Linha de Pesquisa Educação, Construção das Ciências e 

Práticas Educativas), e o representante discente Manoel Honório Romão. Em 

pauta os seguintes assuntos: ITEM I – INFORMES. A) Profª. Dr.ª Rita de 

Cassia Barbosa Paiva Magalhães indagou sobre a ultima pauta do colegiado 

pleno do PPGEd. Ressaltou sobre a importância da participação dos docentes, 

salientando que é necessário um colegiado com maior duração de tempo, pois 

a pauta é maior. A professora Rita apresentou uma demanda dos estudantes 

sobre alterar o aproveitamento das disciplinas obrigatórias, onde um grupo de 

alunos pediu alteração do aproveitamento de 3 anos das disciplinas, a Profª. 

Drª. Claudianny Noronha Amorim apresentou um oficio da Capes sobre 

avalição dos programas, ressaltando que a avalição está com foco na formação 

dos pesquisadores. Apresentou também a mudança que ocorreu na ficha de 



indicação de banca de defesa, com intuito de aperfeiçoar o preenchimento da 

plataforma Sucupira. A Profª. Dr.ª Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhães 

falou sobre o custo da vinda de docentes para participação dos seminários 

doutorais, ressalta sobre a importância para uma fase de transição, onde faz 

necessário reduzir a participação presencial dos professores, onde a solução é 

fazer o seminário via vídeo conferência. Também comentou sobre o enviou de 

teses e dissertações pelo correio, que o custo em média por dissertação ou 

tese é por volta de R$ 400, 00, visto isto, ressalta a importância da redução do 

envio das teses, tendo em vista o contingenciamento orçamentário. ITEM II. 

Resolução de Credenciamento e Recredenciamento do PPGEd. A Profª. 

Drª. Claudianny Noronha Amorim iniciou apresentação de recredenciamento. A 

Profª Drª Alda Maria Araújo Duarte Castro pediu a palavra para ressaltar sobre 

a quantidade de produção para recredenciamento, de acordo com 4 produções 

nos últimos 3 anos. A Profª. Drª. Claudianny Noronha Amorim confirma a 

informação e fala da importância dessa quantidade e desse período para 

manter o fluxo de produção do PPGEd. A Profª Drª Marta Maria de Araújo 

ressalta a importância da clareza da redação do texto do recredenciamento. A 

Profª Drª Alda Maria Araújo Duarte Castro concorda e acrescenta sobre a 

importância que essa clareza implica em uma resolução para um período de 

maior de duração. A Profª Drª Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhaes falou 

sobre a importância de um item da resolução que garanta a reforma da 

resolução diante das novas avaliações de livros e periódicos. A Profª Alda 

Araújo Duarte Castro falou  sobre a importância do docente acompanha as 

publicações no extrato de avalição que contabilize para boa pontuação de 

conceito da CAPES. A Profª. Drª. Claudianny Noronha Amorim pediu palavras 

de ordem e pediu para pra continuar com a leitura da proposta da resolução e 

no final as indagações serão feitas o Prof. Dr. Adir Luiz Ferreria pediu destaque 

no artigo 13, a Profª Drª Maria  Inês Sucupira Stamato solicitou a supressão do 

artigo 13. A Profª Drª  Claudianny Amorim Noronha falou sobre a realidade das 

prorrogações, onde em média 20 a 30 discentes que solicitam prorrogação do 

curso. A Profª Drª  Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhões falou sobre o 

impacto dessa prorrogação para avaliação da CAPES. Em votação retirada: 4 

votantes para retirar, e o restante votou para manter o inciso V  do artigo 13º  

da resolução. No inciso VI do artigo 13º na alteração da redação diante da 



palavra desejável. Votação para manter 1, 2 abstenções, e o restante votou em 

retirar o artigo 16. Votação diante do artigo 21º para manter: 1 abstenções e o 

restante votou para manter o artigo. A aprovação ficará para próxima reunião 

de colegiado de representantes. Nada mais havendo a tratar, eu, Milton José 

Câmara dos Santos, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e demais 

presentes.   
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Ata da sessão Ordinária do Colegiado De Representantes do Programa de 

Pós-Graduação em Educação, do Centro de Educação, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

Aos 05 (cinco) dias do mês de julho de 2019 (dois mil e dezenove), às 09h, 

reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, sob a 

presidência da Profª. Dr.ª Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhães, na 

qualidade de Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Estiveram presentes os seguintes membros: Profª Dr.ª Lúcia de Araújo Ramos 

Martins (Linha de Educação e Inclusão em Contextos Educacionais), Profª. Dr.ª 

Alessandra Cardozo de Freitas (Linha de Educação, Comunicação, Linguagens 

e Movimento), Profª. Dr.ª Luciane Terra dos Santos Garcia (Linha de 

Educação, Política e Práxis Educativas), Profª. Drª. Betania Leite Ramalho 

(Linha de Educação, Formação e Profissionalização Docente), Vândiner 

Ribeiro (Educação, Currículo e Práticas Educativas) Prof. Dr. Azemar dos 

Santos Soares Junior e o Prof. Dr. Walter Pinheiro Barbosa Junior (Linha de 

Pesquisa Educação Estudos Sociohistóricos e Filosoficos),  e o representante 

discente do Doutorado, Marcos Saiande Casado. Em pauta os seguintes 

assuntos: ITEM I – INFORMES. A) O Representante dos Discentes Marcos 

Saiande falou sobre a preocupação dos Pós-Graduandos sobre os cortes de 

bolsas, falou também sobre o pedido de aproveitamento de disciplinas feitos 

pelos alunos com mais de 3 anos. A Profª Drª Rita de Cassia Barbosa Paiva 

Magalhães falou sobre a preocupação com as bolsas que não estejam 

ocupadas. Falou ainda sobre a resolução de aproveitamento de disciplinas e 

ressaltou que os pedidos com mais de 3 anos não viessem mais para o 

colegiado, o colegiado indeferiu o pedido de reconsideração dos alunos. B) A 

Profª Drª Maria da Conceição Xavier de Almeida comentou sobre a vinda do 

professor Daniel Mudunruku para o projeto Guardiães do Patrimônio dos 

Saberes, e também que será conferencista da aula inaugural do PPGEd, 

nomeada “O que a Filosofia Indígena tem a dizer ao Mundo”. A Profª Drª Lúcia 

de Araújo Ramos Martins falou sobre o lançamento do livro organizado pela 

mesma e pela Profª  Drª Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhães, que  será 

lançado no seminário que a Profª Luzia Guacira dos Santos Silva está 

organizando  para o mês de agosto. A Coordenação do PPGEd, através da 



Profª Drª Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhães falou sobre os 

credenciamentos realizados na chamada do Edital de credenciamento e falou 

que a Profª Drª Eugenia Maria Dantas foi credenciada e não pôde ser 

registrada por se encontrar já em 03 (três) programas. A Profª Rita de Cassia 

Barbosa Paiva Magalhães antecipou o pedido da Linha Comunicação e 

Linguagem, para o aproveitamento da sobra de vaga do edital para o 

credenciamento de Marcílio Vieira. A Profª fez a leitura do pedido da linha 

justificando o aproveitamento do Profº Drº Marcílio Vieira. A Profª Betania Leite 

Ramalho falou da importância da produção dos professores seja acima do 

mínimo, porque os programas com nota 3 devem desaparecer e os com nota 4 

vão ser o 3 de hoje. A Profª Drª Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhães falou 

que a coordenação fez mudança na resolução de credenciamento, que foi 

discutida em 2 colegiados plenos. Após a leitura do Processo ao colegiado a 

professora Rita lembrou que no próximo edital a linha nao poderá abrir vaga. A 

Profª Drª Maria da Conceição Xavier de Almeida falou que acha oportuno 

aceitar a vaga. O Prof. Dr.  Azemar dos Santos Soares Junior também falou 

favorável ao aproveitamento da vaga. O colegiado aprovou a vaga por 

unanimidade de votos. a Profª Betania Leite Ramalho lembrou que todo ano 

temos o Premio Tese CAPES. A Profª Drª Rita de Cassia Barbosa Paiva 

Magalhães  informou sobre o PROCAD com a universidade do Para, ITEM 2.  

Processos aprovados ad referendum. A Profª Rita falou que na última 

reunião do colegiado foi pauta única, e os processos foram aprovados ad 

referendum, Prorrogação de prazo, Banca de Defesa, e o Processo de Curso 

de Aperfeiçoamento , proposta pela linha Educação, Comunicação, linguagens 

e Movimento, lista em anexo a pauta. Aprovados por unanimidade de votos.  

ITEM 3. Processos Diversos. A) Edital do Processo Seletivo 2020.1. A Profª 

Drª  Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhaes apresentou ao colegiado o Edital 

para seleção de Mestrado e Doutorado para entrada em 2020.1. O colegiado 

discutiu a questão das respostas para os recursos nas fases do processo 

seletivo, levando-se em consideração a resposta de não pertinência na 

resposta das reprovações. Após discussão o colegiado sugeriu modificações 

no item VIII – Dos Projetos de Pesquisa e do currícullo Lates no item 8.3. a). O 

colegiado sugeriu um formulário para ser preenchido pelo professor em caso 

do projeto não ser pertinente. No item IX – Defesa do Projeto, o colegiado 



sugeriu também uma matriz para ser dado um parecer em caso de reprovação 

para possíveis recursos empreitado pelos candidatos. Propostas continuar do 

jeito que tá, Explicitar o tempo. Aprovado a manutenção do edital sem o tempo 

explicitado na defesa do projeto. O item 9.5 como acréscimo na defesa do 

projeto. Após discussão do Colegiado o Prof. Dr.  Azemar dos Santos Soares 

Junior sugeriu que fosse colocado no calendário das defesas do projetos uma 

chamada ressaltando que não poderá ser usado o celular. O calendário do 

edital foi aprovado por unanimidade de votos. O colegiado passou a discutir a 

indicação bibliográfica para o edital.  O Prof. Dr. Walter Pinheiro Barbosa Junior 

sugeriu que o colegiado delegaria a comissão alguns textos para a bibliografia. 

Paulo Freire Educação como pratica de liberdade) , Frigotto e Dill. B) 

Aprovação (referendo final) da Resolução de Credenciamento e 

Recredenciamento do PPGEd (discutida na plenária ampliada). A Profª Dr.  

Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhães fez um relato das atividades da 

comissão de credenciamento e das reuniões das plenárias ampliadas onde foi 

discutidas e não aprovadas por falta de coro. A Professora solicitou que não 

seja lida por já ter sido bastante debatida pelos professores e seja referendada 

pelo colegiado de representantes. O colegiado aprovou por unanimidade de 

votos. C) - Quadro de vagas: a Profª Drª Rita de Cassia Bar bosa Paiva 

Magalhães apresentou ao colegiado o quadro de vagas para a seleção 2020.1. 

O colegiado aprovou o quadro de vagas, contando com as vagas do Prof. Dr. 

Marcílio Vieira, que foi aprovado o credenciamento. O total de vagas ficou em 

105 no total com 10 vagas internas. D) Pedido de Prorrogação de Prazo. 

Aprovado por unanimidade de votos. E) Solicitação de realização de Estágio 

Pós-Doutoral (interessado Diogo Andrade Bornhausen). O Colegiado 

aprovou por unanimidade de votos. F) Pedido de Prorrogação de Bolsa de 

PNPD de Guilherme Mendes Tomaz Santos. A Profª Drª Rita de Cassia 

Barbosa Paiva Magalhães apresentou ao colegiado o pedido do Pós-

Graduando, destacando as atividades realizadas pelo Pós-Graduando na Pós-

Graduação como em atividades na Graduação. O Colegiado aprovou por 

unanimidade de votos. GF) Edital de Reingresso. Aprovado por unanimidade 

de votos.  Nada mais havendo a tratar, eu, Milton José Câmara dos Santos, 

lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e demais presentes.   



 



Ata da sessão Ordinaria do Colegiado De Representantes do Programa de 

Pós-Graduação em Educação, do Centro de Educação, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2019 (dois mil e dezenove), às 09h30, 

reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, sob a 

presidência da Profª. Dr.ª Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhães, na 

qualidade de Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Estiveram presentes os seguintes membros: Profª. Drª. Claudianny Noronha 

Amorim (Vice-coordenadora do PPGEd), Profª Dr.ª Lúcia de Araújo Ramos 

Martins (Linha de Educação e Inclusão em Contextos Educacionais), Profª Drª 

Marly Amarilha. (Linha de Educação, Comunicação, Linguagens e Movimento), 

Profª. Dr.ª Luciane Terra dos Santos Garcia (Linha de Educação, Política e 

Práxis Educativas), Prof. Dr. Adir Luiz Ferreira (Linha de Educação, Formação 

e Profissionalização Docente), Prof. Dr. Antônio Basílio Novaes Thomas de 

Menezes (Educação, Estudos Sociohistóricos e Filosóficos), e os 

representantes discentes Josenildo Pereira da Silva e Manoel Honório Romão. 

Em pauta os seguintes assuntos: ITEM I – INFORMES. A) Manoel Honório 

Romão, representante discente informou da reativação do café pedagógico, 

com uma nova roupagem e com titulo: Café, Diálogo e Educação. O Professor 

Basílio informou sobre o professor Walter Kohan que escreveu o livro sobre 

Paulo Freire, titulo: Paulo Freire: uma biografia filosófica mais do que nunca. A 

linha de Educação, Estudos Sóciohistóricos e Filosóficos pretende organizar 

um evento para sediar o lançamento do livro. A Profª Drª Luciane Terra dos 

Santos Garcia informou sobre o II Colóquio de Pesquisa em Políticas 

Educacionais e o I Seminário Integrado de Pesquisa UFRN/UFG. Informou 

sobre a atividade da ANPAE sobre avalição instituição das escolas estaduais, 

que envolve o LAPE. A Professora Marly Amarilha anunciou o IV Sinestesia, 

organizado pela Profª Drª Terezinha Petrucia da Nóbrega. A Profª Drª Maria  

Salonilde Ferreira pronunciou-se sobre a AFIRSE que será em Lorena/SP. Fez 

um apanhando sobre como a AFIRSE se estrutura e está se mantendo 

durantes anos. Ressaltou sobre a falta de verba devido ao sucateamento das 

Universidades Brasileiras. Informou sobre ampliação do prazo para envio de 

trabalho, que pedem só o resumo. Convidou os colegas para montarem mesas 



e também para sediar o próximo colóquio em 2021. Indagou sobre renovação 

do corpo da ARFISE, convidando novos sócios para a associação. A Profª Drª 

Marly Amarilha falou da importância da ARFISE para estruturação e criação do 

Doutorado em Educação da UFRN. Ressaltou sobre fortalecer laços com 

nossas associações que fundaram o Programa de Pós-Graduação em 

Educação. A Profª Drª Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhaes falou sobre a 

decisão do Colegiado em receber as informações e colaborar com a Profª Drª 

Maria Salonilde Ferreira, que levassem para as linhas a proposta de sediar o 

colóquio em 2021. A Profª Drª Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhaes 

indagou sobre o informe da Revista Educação em Questão, onde a avalição 

prévia que saiu pela coordenação de área de A2. Falou ainda sobre a 

indicação de Qualis unificado, que é uma proposta das coordenações da 

capes. A Profª Drª Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhaes ainda informou 

que a seleção do PPGEd está com 116 inscritos até o momento. A Professora 

Claudianny Noronha mencionou o impacto na avalição em vista a mudança do 

Qualis. A Professora Maria da Conceição Almeida Xavier informou sobre a 

recepção do professor Daniel Munduruku, organizada pelo GRECOM. O 

contexto está dentro do Projeto Guardiões dos Saberes em Ceará-Mirim em 

parceria com o GRUPECOM e o IFRN campus Ceará-Mirim, como uma 

tentativa de revitalizar os saberes da tradição da ancestralidade. Falou que 

Daniel Munduruku ficaria no Rio Grande do Norte do dia 06 a 09 de Agosto de 

2019. Dia 06 de agosto pela manhã teria uma reunião de pesquisa na sala de 

Multimeios 2 intitulada Saberes da Tradição e a Pesquisa e a tarde ministraria 

a Aula Inaugural do PPGEd.  Nos dias 07, 08 e 09 estará em Ceara-Mirim para 

execução do Projeto Guardiões dos Saberes. A Professora Rita Magalhães 

falou tambem sobre o cuidado com o processo seletivo do PPGEd, no sentido 

de evitar recurso, em função da correção da prova escrita com a discrepância 

das notas. O Professor Adir Ferreira ressaltou a importância de uma 

preparação maior para correção da prova escrita. Com relação à avaliação do 

projeto de pesquisa, a Professora Rita Magalhães ressaltou sobre projeto não 

pertinente dentro da linha de pesquisa. Neste sentido, ela propõe a construção 

de uma matriz de resposta para os projetos não pertinentes. Esta matriz seria 

construída em torno dos itens de avalição contidos na ficha de avaliação dos 

projetos. O Professor Antônio Basílio ressaltou a diversidade dos recursos, que 



às vezes fica em torno da falta de vagas dentro da linha, e neste sentido, 

sugeriu uma terceira opção na ficha. Na falta da possibilidade de alteração da 

ficha, sugeriu para fixar uma resposta padrão que contemple essa diversidade. 

A professora Maria da Conceição Almeida indicou alteração do texto inicial da 

ficha no sentindo da relação da pertinência. No que cabe, o Colegiado 

encaminhou que a matriz para uma resposta para o projeto não pertinente. 

Professora Claudianny Noronha ressaltou a necessidade de uma resposta 

sintética, no sentido de não abrir novas brechas para novos recursos. A 

Professora Rita Magalhães prosseguiu a discussão com a ficha de avaliação 

para a defesa dos projetos. Ressaltou o item 9.5 do Edital de Seleção do 

PPGEd, que descreve como o candidato deve portar no momento da defesa do 

projeto. A Coordenação do PPGEd sugeriu a  criação de um protocolo diante 

do tempo de defesa, dos itens que serão avaliados, que será enviado para 

discursão dentro das linhas. A Professora Rita Magalhães falou sobre a 

procura da Universidade Regional do Cariri (URCA) para estruturação de um 

DINTER. Neste sentido, a professora solicitou nome para formação de uma 

comissão para elaboração do projeto, colocando a terça-feira como último dia 

para enviar os nomes. A Professora Rita falou ainda sobre a mudança da nova 

resolução do Estágio à Docência. No dia 12/08, ás 9h, terá orientações gerais 

com a professora Liliane Gutierre. ITEM II - Processos: Processos de banca 

de defesa com ad referendum aprovado por unanimidade. Processos de banca 

aprovados por unanimidade. O Processo de Katyuscia solicita dois meses de 

prorrogação, sendo que está com 30 meses do Mestrado. A requerente 

colocou em anexo a dissertação e consubstância com a justificativa e os laudos 

médicos. A relatora, a Professora Rita de Cassia Magalhaes, é favorável pela 

prorrogação do prazo e o colegiado acompanha o voto da relatora, aprovou  

por unanimidade. O Processo de Marcia Betania, solicitando um mês de 

prorrogação, sendo que está com 30 meses do Mestrado. A requerente coloca 

em anexo a dissertação e consubstância com a justificativa e os laudos 

médicos.  A relatora, Professora Rita de Cassia Magalhaes é favorável pela 

prorrogação do prazo e o colegiado acompanha votando por unanimidade.  Os 

Processos de Mudança de Orientação de Amanda Maria Domingos de Oliveira, 

Manoel Honorio Romão e Iury Gabriel Amorim de Araújo, estão instruídos 

corretamente, conforme a resolução, com a relatoria da professora Rita 



Magalhães, votado e aprovado por unanimidade pelo colegiado.  Processo de 

Dispensa de Estágio à Docência de Nara Lidiana Silva Dias Carlos, relatado 

pela professora Rita de Cassia Magalhaes, votado e aprovado por unanimidade 

pelo colegiado. Processos de Estágio Pós-Doutoral de José  Amiraldo Alves da 

Silva, Maria do Perpétuo Socorro Cardoso da Silva e Pedro Franco de Sá, 

relatado pela professora Rita Magalhães  é favorável pela prorrogação do 

prazo e o colegiado acompanha o voto da relatora aporvou por unanimidade. 

Processo com Relatório de Pós-Doutorado de Francileide Vieira Figueiredo, 

relatado pela professora Rita de Cassia Magalhaes é favorável pela 

prorrogação do prazo e o colegiado acompanha votando por unanimidade. A 

Professora Rita de Cassia Magalhães falou sobre o Estágio Pós-Doutoral onde 

os Pós-Doutorando ministre disciplinas e coorientação de alunos. Foi sugerido 

pelo colegiado a criação de uma resolução com essas atividades para serem 

desenvolvidas no âmbito do PPGEd. Processo de Prorrogação de prazo de 

Lucyana Sobral de Souza está devidamente instruído dentro da resolução, 

Relatado pela professora Rita de Cassia Magalhaes, votado e aprovado por 

unanimidade pelo colegiado. A Profª Drª Rita de Cassia Barbosa, na qualidade 

de Coordenadora do Programa de Pós-Graduação informou ao Colegiado a 

situação financeira do PPGEd, destacando que as ajudas financeiras aos 

estudantes estão suspensas até que chegue os recursos do PROAP, ficando 

garantido apenas passagens, hospedagens e diárias para as bancas de 

defesas de tese e dissertações. ITEM III – EDITAL DE CREDENCIAMENTO. A 

Profª Drª Claudianne Noronha Amorim apresentou ao Colegiado o Edital de 

Credenciamento de Docentes Permanentes para discussão e aprovação. A 

referida professora fez a leitura do edital destacando a questão do número de 

professores a serem credenciados por cada linha. O Colegiado após discussão 

decidiu que não haverá vagas para professores de outras instituições neste 

Edital. O item 2.2.8 foi modificado pelo Colegiado, acrescentando um modelo 

de Plano de trabalho em anexo. O Colegiado aprovou que o Edital não terá as 

inscrições pelo SIGAA, ficando as inscrições na Secretaria do PPGEd. O Item 

3.1 será reescrito para comprovação de documentos. O Colegiado decidiu 

também que as comprovações do item 4.1.1 o candidato terá que apresentar 

os comprovantes impressos. No Item 4, o Colegiado aprovou o período de 

2015 a 2019 como produção para avaliação. Incluir no mínimo de 8 (oito) 



produções, perfazendo 340 pontos. No item 4.1.3 o Colegiado aprovou que os 

livros que tenham condições de avaliação como L2 sejam considerados como 

válidos. O Edital será divulgado logo após a aprovação pela PPG, ficando a 

coordenação com a responsabilidade de montar o cronograma com 15 dias 

para inscrição. O Edital foi aprovado pelo Colegiado com modificações  

solicitadas pelos membros do Colegiado. Nada mais havendo a tratar, eu, 

Milton José Câmara dos Santos, lavrei a presente ata, que vai assinada por 

mim e demais presentes.   
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Ata da sessão Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, do Centro de Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro de 2019 (dois mil e dezenove), às 

11h15, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, 

sob a presidência da Profª. Dr.ª Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhães, na 

qualidade de Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Estiveram presentes os seguintes membros:  Profª Dr.ª Lúcia de Araújo Ramos 

Martins, (Linha de Educação e Inclusão em Contextos Educacionais), Profª Drª 

Marly Amarilha (Linha de Educação, Comunicação, Linguagens e Movimento),  

Prof. Dr. Adir Luiz Ferreira,  (Linha de Educação, Formação e 

Profissionalização Docente), Prof. Dr. Azemar dos Santos Soares Junior (linha 

de Pesquisa Educação Estudos  SocioHistóricos e Filosoficos), e os 

representantes discentes Marcons Saiande Casado e  Manoel Honório Romão. 

ITEM I – Solicitação de Mudança de Vaga para a Linha de Pesquisa 

Educação  e Inclusão em Contestos Educacionais. A Profª Drª Rita de 

Cassia Barbosa Paiva Magalhães, fez a leitura da Solicitação do Pleito, e um 

histórico da solicitação onde consultou a Profª Magda Pinheiro que vem 

assessorando a Coordenação do PPGEd na seleção, a Profª Magda Pinheiro 

consultou a Assessoria jurídica da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, que opinou para que seja aprovado a ida de uma vaga de doutorado 

externa para atender a um candidato aprovado em vaga interna, visto que há 

sobra de vagas externas na linha de pesquisa pleiteante.  O Colegiado aprovou 

a solicitação por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, eu, Milton 

José Câmara dos Santos, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e 

demais presentes.   

 

 

 

 

 



Ata da sessão Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, do Centro de Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro de 2019 (dois mil e dezenove), às 

11h25, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, 

sob a presidência da Profª. Dr.ª Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhães. 

Estiveram presentes os seguintes membros:  Profª Dr.ª Lúcia de Araújo Ramos 

Martins, (Linha de Educação e Inclusão em Contextos Educacionais), Profª Drª 

Marly Amarilha (Linha de Educação, Comunicação, Linguagens e Movimento),  

Prof. Dr. Adir Luiz Ferreira,  (Linha de Educação, Formação e 

Profissionalização Docente), Prof. Dr. Azemar dos Santos Soares Junior (linha 

de Pesquisa Educação Estudos  SocioHistóricos e Filosoficos), e os 

representantes discentes Marcons Saiande Casado e  Manoel Honório Romão. 

ITEM I – Edital para eleição para Coordenação e Vice-Coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em Educação.  A Profª Drª Rita de Cassia 

Barbosa Paiva Magalhães, apresentou ao colegiado a resolução  que fixa 

normas para eleição de Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) do 

Programação de Pós-Graduação em Educação e as Norma para Eleição com 

calendário. O Colegiado aprovou por unanimidade de votos. Nada mais 

havendo a tratar, eu, Milton José Câmara dos Santos, lavrei a presente ata, 

que vai assinada por mim e demais presentes.   

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 19/05/2021

ATA Nº 36/2021 - PPGED (19.00.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 24/05/2021 20:34 )
ADIR LUIZ FERREIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DFPE/CE (19.02)

Matrícula: 926826

 (Assinado digitalmente em 20/05/2021 22:14 )
AZEMAR DOS SANTOS SOARES JUNIOR

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DPEC (19.03)

Matrícula: 2310142

 (Assinado digitalmente em 24/05/2021 09:12 )
MILTON JOSE CAMARA DOS SANTOS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO - TITULAR

PPGED (19.00.01)

Matrícula: 1148977

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sipac.ufrn.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 36 2021 ATA 19/05/2021 ad2c061502

https://sipac.ufrn.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf



