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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

MESTRADO EM LETRAS

ATA DE REUNIÃO

      Aos dez dias do mês de junho do ano de 2022, às dezessete horas, realizou-se a reunião ordinária
do Colegiado do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Letras da Fundação Universidade Federal
de Rondônia (PPGML/UNIR), reunindo-se, por meio da plataforma digital de videoconferência Google
Meet: a Coordenadora Profa. Dra. Patrícia Goulart Tondineli, que presidiu a sessão; o Vice
Coordenador Quesler Fagundes Camargos; os professores Dr. Júlio César Barreto Rocha; Dra. Marília
Lima Pimentel Co�nguiba; Dra. Natalia Cris�ne Prado; Dr. Élcio Aloisio Fragoso; Dra. Sonia Maria
Sampaio. Constatada a existência de quórum, a presidente saudou os par�cipantes e declarou aberta
a reunião. Posto isso, deu-se início à ORDEM DO DIA: 1 - Informes da Coordenação: (I) Atualização do
La�es e  (APCN), Planejamento estratégico de PPG e Coleta CAPES, que acontecerão no fim de junho,
ou em julho e início de agosto (uma vez por semana, em dias alternados, das 8 às 16 horas),
con�nuando, a professora Patrícia Goulart Tondineli reforçou a necessidade da transparência de
dados no site do PPGML, principalmente quanto aos recursos e à divulgação de pesquisas e no�cias
(inserção processos SEI 23118.002795/2022-92 (PROAP) e 23118.003645/2021-15 (FAPERO); (III) a
PROPESQ informou o saldo de e-books do PROAP 2020, destes, 2 (dois) ficaram para o PPGML, sendo
1 (um) sobre Linguís�ca Aplicada, organizado pela Profa. Marília Lima Pimentel Co�nguiba, e 1
(um) interdisciplinar, com o Mestrado Profissional em Educação e o Mestrado em Estudos Literários,
que será ainda pensado conjuntamente entre os PPGs; (IV) desligamento da aluna Carla Priscila
Daiana. Sem informes dos membros do Colegiado, a Presidente da sessão solicitou a re�rada do item
5 (cinco) da Pauta, V Seminário de Pesquisa & Integração, e a inserção de novo item de pauta,
referente à solicitação do acadêmico Diego Figueiredo Moura. O Colegiado do PPGML aprovou por
unanimidade tanto a solicitação de re�rada quanto a de inclusão de pauta.   2 - Indicação do nome do
professor Dr. José Flávio da Paz para a recomposição da Comissão de Recursos do Processo Sele�vo
Discente: o colegiado APROVOU por unanimidade a indicação. 3 - Apreciação e homologação dos
pareceres da Comissão de Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento referentes
aos(às) docentes candidatos(as), em conformidade ao Edital no 002/PPGML/UNIR/2022: a
Coordenadora do Mestrado em Letras, professora Patrícia Goulart Tondineli, após a leitura do ponto
de pauta, passou  palavra à presidente da Comissão de Credenciamento, Recredenciamento e
Descredenciamento docente, professora Dra. Marília Lima Pimentel Co�nguiba,  que comunicou ao
Colegiado que, dos 9 (nove) candidatos, 2 (dois) não foram credenciados por não atenderem ao
requisito do ar�go 2 (dois) do Edital, e os outros 2 (dois) candidatos não ob�veram pontuação
necessária para conseguir o credenciamento. Sendo assim, Fabio Pereira Couto, Geane Valesca da
Cunha Klein, Jefferson Gustavo dos Santos Campos, Lucimara Alves da Conceição Costa e Selmo
Azevedo Apontes foram os candidatos que ob�veram pontuação necessária para serem credenciados
como professores permanentes do PPGML. Posto o assunto em discussão, a Coordenadora do
Mestrado em Letras elogiou e agradeceu ao trabalho da Comissão, composta pelos
professores Marília Lima Pimentel Co�nguiba, Élcio Aloisio Fragoso e Wendell Fiori de Faria. O
professor Júlio César Barreto Rocha reforça o elogio e destaca a par�cipação do professor Dr. Wendell
Fiori de Faria na Comissão. Finda a discussão, o colegiado APROVOU a homologação da pontuação e
da aprovação e, na sequência, a inserção de 1 (uma) orientação para cada um dos professores. A
Coordenação do PPGML ficará responsável por, a par�r da homologação dos professores classificados
pelo Edital 002/PPGML/UNIR/20224, publicar re�ficação quanto ao número de vagas ofertadas no
processo sele�vo discente em vigor (Edital 003/PPGML/UNIR/2022). 4 - Início do 2º semestre le�vo
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de 2022: após discussão, o colegiado APROVOU que o 2º semestre le�vo de 2022 terá início no dia 29
de agosto; decorrente disso, a data programada para a realização das matrículas dos discentes
aprovados pelo Edital 003/PPGML/UNIR/2022 sofrerá alterações. A Coordenadora do PPGML,
professora Dra. Patrícia Goulart Tondineli, publicará re�ficação quanto ao Cronograma do Edital de
Processo Sele�vo Discente 2022. Ainda em relação ao início do 2º semestre le�vo de 2022, a
Coordenador5a do PPGML, solicitou dos membros do Colegiado que pudessem pensar em nome para
proferir a aula inaugural que ocorreria no dia 29 de agosto de 2022, momento importante, inclusive,
para demarcar a retomada do modo presencial do Programa. A proposição foi aprovada pelo
Colegiado e será retomada na próxima reunião.  6 - Recursos do PROAP e da FAPERO: Após discussão,
o colegiado APROVOU que o recurso do PROAP será u�lizado para a criação de 4 E-books. 7 -
Solicitação Diego Figueiredo Moura: lida a solicitação do acadêmico, o professor Júlio Rocha
comenta: "Creio que devemos explicitar que o Colegiado nada pode dizer sobre esse pedido. As
normas como o sol existem para todos. Não podemos nem pensar em estabelecer um diferencial,
nem mesmo deliberar sobre o futuro do presente com base em curriculum (ainda que excepcional) de
um aluno. Cada qual faz a solicitação seguindo o calendário. Arquive-se, portanto, o requerimento", o
que, tendo a aprovação do Colegiado do PPGML, foi feito pela Coordenação. Nada mais havendo a
tratar, a senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Gabriele Cortez
Modesto, estagiária lotada no PPGML/NCH, lavrei a presente Ata, que será assinada eletronicamente
por mim e pela Presidente.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA GOULART TONDINELI, Coordenador(a), em
21/06/2022, às 07:11, 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 GABRIELE CORTEZ MODESTO, Estagiária, em
21/06/2022, às 08:38, 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
1001632 e o código CRC 84733DE3.
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