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Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, às nove horas, realizou-se 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. Marília Lima Pimentel Co nguiba, que
presidiu a sessão; o Vice-Coordenador, Prof. Dr. João Carlos Gomes, os Professores Dr. Élcio Aloisio
Fragoso; Dr. Júlio César Barreto Rocha; Dr. Lucas Mar ns Gama Khalil; Dra. Lusinilda Carla Pinto
Mar ns; Dra. Natália Cris ne Prado; Dra. Odete Burgeile; Dra. Patrícia Goulart Tondineli; Dr. Quesler
Fagundes Camargos; Dra. Sonia Maria Gomes Sampaio; Dr. Valdir Vegini; o representante discente
Marco Paulo Bastos Souto Vieira Sales; o técnico administra vo Jefferson Venâncio de Oliveira Cabral
e a estagiária do PPGML Larissa Ferreira da Silva. Constatada a existência de quórum, a presidente
saudou os par cipantes e declarou aberta a reunião, passando a tratar dos seguintes
assuntos. Informes. 1. Solicitação de desligamento do Professor Miguel Nenevé. 2. Relatório da
Plataforma Sucupira do ano de 2020.  3. Outros. O professor Júlio, que foi incorporado à reunião após
o seu início, apresentou a seguinte manifestação, que pede para constar em ata: “Bom dia! Informo
que estou tentando entrar na reunião há mais de dez minutos, reclamamos no nosso grupo de
WhatsApp do Mestrado, também a professora Sonia Sampaio estava comigo às portas, solicitando
entrada sem ser admi da, e por isso protesto, uma vez que a reunião já andou e tenho interesse de
retroagir aos pontos do informe, que gostaria de apenas comentar, já que não cabe deliberar.”
Pauta. 1. (Processo 23118.001458/2021-05 anexo) Homologação da seleção de aluno especial. A
professora Marília discorreu sobre os docentes Dr. Júlio César Barreto e Dra. Odete Burgeile, que se
pronunciaram em relação ao processo de vagas, ofertaram-nas e o processo foi realizado. Informou
que a questão a ser tratada é em relação à homologação dos atos pra cados; em seguida, colocou à
consideração do colegiado.  Item B) Pauta. 1. (Processo 23118.001458/2021-05 anexo) Homologação
da seleção de aluno especial. A professora Marília discorreu sobre os docentes Dr. Júlio César Barreto
e Dra. Odete Burgeile, que se pronunciaram em relação ao processo de vagas, ofertaram-nas e o
processo foi realizado. Informou que a questão a ser tratada é em relação à homologação dos atos
pra cados; em seguida, colocou à consideração do colegiado. Decisão. Homologar os atos pra cados
pela Coordenação e pela Comissão em relação à seleção de aluno especial, com o seguinte resultado,
válido para este semestre: À disciplina Sociolinguís ca foram aceitas as seguintes matrículas como
aluno especial: Alessandra Conceição da Silva Matos Carvalho, Emmanuel Gurgel do Amaral Gomes,
Francisca Juciene Campos Braga, Guilherme Bastos Borges, Ianele Vivianne Vital Pereira de Melo,
Josielaine Mendonça Staudt, Larissa Canterle Caye, Maria da Conceição Luiz Dos Santos, Rogério Pinto
de Sousa, Valquira Machado de Oliveira, Vanessa José da Silva, Waldir Moreira Barros Junior. À
disciplina Filologia Polí ca foram aceitas as seguintes matrículas como aluno especial: Alessandra
Conceição da Silva Matos Carvalho, Aline Kieling Juliano Honorato SANTOS, Elayne Barbosa da Silva,
Emanuelle Carvalho Pontes, Emmanuel Gurgel do Amaral Gomes, Gleisson Antonio Carvalho Pontes,
Guilherme Bastos Borges, João Vitor de Sena Campos, Maria da Conceição Luiz Dos Santos, Sirleia
Bacelar Araujo da Silva, Vanessa José da Silva. Decisão. Homologar os atos pra cados pela
Coordenação e pela Comissão em relação à seleção de aluno especial.  Pauta: 2. (Processo
23118.001819/2021-13 anexo) Proposta de criação do Laboratório de Línguas Originárias, Minorizadas
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e de Imigração - LLOMI. Foram levantadas diversas dúvidas legais relacionadas ao trâmite
ins tucional do processo. O professor Júlio Rocha alertou que os laboratórios devem ser apreciados e
aprovados no Departamento, conforme a Resolução nº 482/Consea/2017. O Colegiado asseverou
sobre a relevância do LLOMI para as pesquisas no âmbito do PPGML e da UNIR, sendo proposto pela
Coordenadora re rar de pauta o Projeto sem leitura do parecer. Decisão. Foi aprovada a devolução do
Projeto à autora, com sugestão de encaminhar pela via do seu departamento acadêmico, o
Departamento de Letras Vernáculas, para a sua apreciação e trâmites necessários a par r dessa
origem legal. 3. Processo 23118.001964/2021-96 anexo) Solicitações de aproveitamento de
disciplinas. Os discentes Matheus Ba sta Barboza Coimbra e Marcos Paulo Sales estão pedindo
aproveitamento de disciplinas. A profa. Marília objetiva análise e verificação das disciplinas que foram
ofertadas por outros PPG, levantando quais são compa veis com a matriz curricular do
PPGML. Decisão. A profa. Dra. Lusinilda Carla Pinto Mar ns irá ser a parecerista relacionada à
solicitação de aproveitamento de disciplinas, arrolando quais possuem a mesma carga horária para
que possa ocorrer o aproveitamento. 4. Situação dos discentes da turma 2019 que não fizeram o
exame de proficiência em língua estrangeira em tempo regimental. Foram levantadas questões sobre
como vai ficar a situação dos discentes que ainda não apresentaram a proficiência em línguas
estrangeiras e se exis a a possibilidade de abrir uma inscrição apenas para os discentes do mestrado,
para que possam realizar o exame de proficiência. Decisão. Foi aprovada uma Comissão para
providenciar a aplicação de exames de proficiência, composta pela professora Lusinilda Carla,
professora Odete Burgeile, professor João Carlos e professor Júlio Rocha, que deverão aplicar os
exames de proficiência somente para os discentes do nosso mestrado em Letras, na língua inglesa e
na língua espanhola. 5.  Situação das alunas da turma 2018 que não defenderam em tempo
regimental, Angélica Paixão Dos Santos e Célia Dos Santos Sales. Decisão. A situação da discente
Angélica Paixão Dos Santos foi decidida para que se prorrogasse o prazo de 3 meses, que seria o prazo
para que a discente termine, até o dia 15 de maio de 2021. Em relação à situação da discente Célia
Dos Santos Sales, decidiu-se pela prorrogação até o dia 15 de maio de 2021. 6. Recesso do técnico
Jefferson. No sistema consta as férias do técnico Jefferson com o início no dia 01 março e término em
31 de março de 2021. Decisão. Ficou decidido que o técnico tirasse uma semana de férias antes do dia
01 de março, retornando cinco dias antes do dia 31 de março de 2021. 7. Outros. Seminário de
integração da turma de 2019. O seminário era para ter acontecido até dezembro de 2020, porém,
devido à pandemia, acabou não ocorrendo. A Profa. Marília sugeriu que o seminário seja realizado
entre os dias 12 a 16 abril. Decisão. Ficou decidido que entre os dias 12 a 16 de abril será realizado o
seminário de dissertações em andamento. 8. Outros. Questões da vice-coordenadoria. Tendo em vista
que a portaria de vice-coordenador do professor Dr. João Carlos Gomes está para vencer, levantou-se
a questão sobre a possibilidade de o professor permanecer no cargo. Aceitando con nuar no cargo até
o término do mandato da professora Marília, para assim fazer coincidir a eleição de coordenadoria e
vice, foi colocada em votação essa possibilidade. Decisão. O Colegiado aprovou e será enviada
mensagem, juntamente com esta ata, à Reitora da UNIR, para que seja providenciada portaria
nomeando o professor Dr. João Carlos Gomes Vice-coordenador do Mestrado Acadêmico em Letras,
até 19 de agosto do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Larissa Ferreira da Silva, estagiária lotada no NCH,
lavrei a presente Ata, que será assinada eletronicamente por mim pela Presidente.

Documento assinado eletronicamente por MARILIA LIMA PIMENTEL COTINGUIBA,
Coordenador(a), em 26/02/2021, às 12:31, 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 LARISSA FERREIRA DA SILVA, Estagiária, em
26/02/2021, às 12:37, 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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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0611411 e o código CRC F28CA2CD.
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