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Aos 22 dias do mês de março do ano de 2021, às dezessete 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; os
Professores Dr. João Carlos Gomes, 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. Patrícia
Goulart Tondineli, Dr. Quesler Fagundes Camargos, Dra. Sonia Maria Gomes Sampaio; Dr. Valdir
Vegini; os representantes discentes Marco Paulo Bastos Souto Vieira Sales e Thiago da Silva
Penido. Constatada a existência de quórum, a presidente saudou os par cipantes e declarou aberta a
reunião, passando a tratar dos seguintes assuntos. Informes. 1. Projeto aprovado na CAPES em
parceria com a FAPERO. A professora Marília explanou sobre a aprovação do projeto no âmbito do
Edital nº 18/2020 – CAPES, no âmbito do Programa de desenvolvimento da Pós-Graduação na
Amazônia Legal (PDPG - Amazônia Legal). A proposta foi elaborada na linha de Consolidação de
Programas de Pós-Graduação Estratégicos em Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas na
Amazônia Ocidental, denominado Projeto II. Os programas contemplados nessa linha são: Programa
de Pós-Graduação Mestrado em Administração (PPGA), Programa de Pós-Graduação Mestrado em
Letras (PPGL), Programa de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Educação (PPGE-MEDUC),
Programa de Pós-Graduação Mestrado em Psicologia (PPGPSI), Programa de Pós-Graduação Mestrado
em Estudos Literários (MEL). Os 5 programas envolvidos receberão 30 bolsas de mestrado e 3 bolsas
de doutorado pela CAPES. A contrapar da da FAPERO será com recursos de custeio que poderão ser
u lizados como o PROAP no valor de 73.656,00 para cada Programa durante 3 anos. Cada um dos 5
programas ficará com 6 bolsas de mestrado. As bolsas de pós-doutorado ficarão para o PPGML, o
PPGMEL e PPGPSI. A professora Marília informou ainda que foi eleita coordenada do Projeto II e que as
bolsas de mestrado serão de 24 meses, não podendo haver subs tuição de bolsistas. Além
dessas bolsas, há uma pós-doutorado direcionada ao PPGML. A professora Marília explicou também
que a FAPERO solicitou a relação de bolsistas e toda a documentação para implantação das bolsas até
o dia 30/05/2021. Em vista disso, será necessário realizar o processo sele vo para ingresso de novos
alunos, turma de 2021, para que se possa preencher as contas de bolsas. 2. Livros organizados pelos
docentes do programa. A professora Marília informou que o PPGML conseguiu organizar 5 livros com
recursos do PROAP e que enviará para a Propesq no prazo es pulado, que é dia 25 de março de 2021.
3. ABRALIN em Cena 15. A coordenadora falou sobre a realização do evento ABRALIN em Cena 15,
que está sendo realizado no período de 22 a 26 de março, nesta semana. O evento é coordenado pelo
PPGML, juntamente com a ABRALIN, e conta com apoio financeiro da CAPES. A professora Marília
salientou a importância do evento para o programa e para a avaliação da CAPES. 4. O professor Lucas
informou que recebeu um convite, por e-mail, do professor Gerson Albuquerque, que coordena o
Programa de pós-graduação em Letras da UFAC, para ministrar uma disciplina compar lhada. A
proposta é que cinco professores dividam a oferta de uma disciplina (Teorias Linguís ca) no curso de
doutorado: um docente da UFAC, um da Unir, um de Tocan ns e dois de São Paulo. A oferta será de
abril a agosto; o professor Lucas ficará com quatro encontros de três horas (numa parte da disciplina
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que, provavelmente, ocorrerá apenas em junho e/ou julho). O professor Lucas disse que aceitou o
convite. A professora Marília informou que recebeu uma mensagem por e-mail do professor Lucas,
com essa informação, no dia 18/03/2021 e que são muito importantes para o PPPGML essas incia vas
de compar lhar disciplinas em outros programas. O Professor Júlio pediu para fazer constar na ata
duas manifestações: a primeira, parabenizando o Professor Lucas e a Professora Marília. O professor
Lucas, pela inicia va de lecionar junto ao PPGL da UFAC, necessário para o desenvolvimento deste
nosso Curso; a professora Marília, pela proa vidade em vincular o PPGML às bolsas
FAPERO/CAPES; porém, manifestou-se sobre a necessidade de enviar para publicação o Edital de
chamamento de Processo Sele vo ao mestrado "no dia de ‘amanhã’, caso contrário, algum entrave de
surpresa poderia dificultar o acesso às bolsas.” Então, pediu, em seguida, para fazer constar um
protesto “pelo corte com apenas seis meses da renovação da bolsa do seu orientando, o pesquisador
Aldízio Francisco Lira”, uma decisão de governo. 5. O professor Valdir Vegini pediu a palavra e
externou o seu pesar com a morte do discente indígena, seu orientando Orowao Paradran Canoé
Urumbonea. Valdir informou que fez uma reunião com a professora Patrícia, com o obje vo de pensar
alterna vas para o trabalho que o discente já nha feito. A professora Patrícia e o professor Valdir
informaram duas propostas em relação ao trabalho do Orowao. A primeira proposta é realizar uma
defesa póstuma no Mestrado em Letras em homenagem ao discente. Primeiramente, os dois
professores irão verificar os trâmites administra vos para fazer essa defesa póstuma. A segunda ideia
é juntar as narra vas coletadas pelo discente e transformá-las em um livro que sirva de material
didá co-pedagógico para a comunidade, com recursos do PPGML. A professora Patrícia afirma que é
mais uma ação de grande relevância não só para a comunidade indígena, mas também para o
programa, e um grande reconhecimento para o orientador, que é o professor Valdir. No debate sobre a
concessão de uma defesa póstuma da dissertação de mestrado do indígena Pandran, morto pela
Covid-19, seguindo-se à fala do Professor Valdir e da Professora Tondineli, o professor Júlio Rocha
pediu para fazer constar em ata: “Preocupa-me o modo como esse item vai chegar aos espaços de
comunicação. A Sociedade está muito agitada com discursos de ódio contra a Universidade, e,
portanto, pode entender que se queira ‘premiar um morto’ com alguma prebenda que implique
resultado econômico, e temos de estar prevenidos para efeitos que sejam contraproducentes ao
objeto da proposta.” Os outros membros do colegiado elogiaram a as duas propostas dos professores
Valdir e Patrícia. Logo em seguida,  o professor Júlio pediu para fazer constar em ata a preocupação
manifestada quanto ao aproveitamento da Comissão de Estudos para modificação do Regimento e do
PPC do Projeto e acredita que, “por um lado, devam ser preservados os pontos posi vos, consagrados
desde o Projeto inicial aprovado pela CAPES, como também, se contarmos com assessoria do grupo de
avaliação, talvez seja possível incluir uma terceira Linha de Pesquisa que contemplasse estudos
indígenas, até para poder dispor de um âmbito a mais para o salto ao doutorado, dada a incorporação
de dois novos docentes da área, bem como os docentes Valdir Vegini e João Carlos Gomes, podendo
ainda vir a contar com a Professora Ana Aguilar, que está em pós-doutorado, na UnB, e voltará em
breve”. Ainda pediu para deixar consignado que, no Fórum de Coordenadores em Manaus, em 2019,
“havia insistência em nós sempre falarmos bem e defendermos as qualidades do nosso Mestrado,
requisitar o que fosse necessário para termos, por exemplo, Bolsistas Produ vidade em Pesquisa
(CNPQ), ainda que parecesse não haver condições de fato”. E concluiu dizendo que “Uma autocrí ca
muitas vezes pode ser poli camente demasiado destru va.” Finalizados os informes, a professora
Marília passou, então, aos pontos de Pauta. 1. Processo Sele vo 2021. Decisão: aprovadas as
comissões descritas a seguir. Comissão do processo sele vo de 2021: Patrícia Goulart Tondineli
(presidente), Élcio Aloisio Fragoso (membro), João Carlos Gomes (membro), Lucas Mar ns Gama Khalil
(membro), Natália Cris ne Prado (membro), Odete Burgeile (membro), Quesler Fagundes Camargos
(membro) e Valdir Vegini (membro). A comissão de recursos será presida pelo professor Julio Rocha e
por outros professores sugeridos pelo colegiado, quais sejam, professora Geane Klein e professora
Lou Ann. A coordenadora irá consultar essas duas professoras antes de solicitar a portaria. A comissão
de apoio será composta por dois intérpretes de LIBRAS, pelo técnico Jefferson e pela coordenadora do
PPGML. O colegiado aprovou a utilização do Edital de 2020, com ajustes textuais nas partes ambíguas.
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Será feita uma minuta do Edital com o cronograma e correções a qual será enviada aos docentes por
e-mail, para ajustes e aprovação. 2. Calendário de 2021. Decisão: início do primeiro semestre de 2021
em 12/07/2021; término do primeiro semestre de 2021 em 29/11/2021. 3. Vice Coordenação. O
professor João Carlos disse que, na reunião anterior, havia informado que ficaria na vice coordenação
até o final do mandato da professora Marília, mas declinou da proposta. O professor João Carlos
explicou que, ao fazer o memorial para a progressão, se deu conta de que está envolvido em muitas
a vidades de gestão e que, neste momento, prefere se dedicar aos projetos de pesquisa, de extensão
e às a vidades de ensino. O professor João assinalou que contribuiu nesses dois anos que esteve
como coordenador e agradeceu a confiança do colegiado do programa. A professora Marília agradeceu
a parceria do professor João e o seu empenho na gestão do PPGML e solicitou que os membros do
colegiado se manifestassem quanto ao interesse de assumir a função. Na sequência, a professora
Patrícia se candidatou ao cargo de vice coordenadora. O colegiado, por unanimidade, aprovou o nome
da professora Patrícia Goulart Tondineli para a vice coordenação do programa. 4. Orientação dos
discentes Iana Saissem Silva Gonçalves e Analton Alves da Silva. Os dois alunos eram orientados,
respec vamente, pelo professor Miguel e pela professora Nair. Com a saída do programa desses dois
docentes, os alunos ficaram sem orientador. No caso do discente Analton, a professora Marília
aceitou, provisoriamente, a orientação. No entanto, devido à sobrecarga de trabalho na coordenação e
o número de orientandos, a professora Marília abre mão de orientar o discente Analton. Decisão: Iana
Saissem – orientador: professor João Carlos; Analton Alves da Silva – orientador: professor Júlio Rocha.
5. Comissão de organização do III Seminário de Pesquisa e Integração, que será realizado nos dias
22 e 23 de abril. Decisão: aprovada a comissão descrita a seguir: Professor Júlio Rocha (presidente),
Quesler Fagundes Camargos (membro), Marco Paulo Bastos Souto Vieira Sales (membro) e Aldizío
Francisco Lira (membro). A professora Marília comentou sobre a importância de convidar debatedores
dos trabalhos os professores dos PPG da Rede Norte. 6. Propostas de Bancas de qualificação,
conforme segue: Mestrando: Aldízio Francisco Lira. Título da Dissertação: O Fator Trabalho na
Amazônia de Milton Hatoum. Presidente: Júlio César Barreto ROCHA (PPGML, UNIR). Membro Interno:
Élcio Aloísio FRAGOSO (PPGML, UNIR). Membro Externo: Maria de Fá ma Castro de Oliveira MOLINA
(MEL, UNIR). Membro. Suplente: Odete BURGEILE (PPGML, UNIR). Data, hora: Quarta-feira,
30.03.2021, às 15h. Lugar: Link do GoogleMeet. Mestranda: Andressa Rodrigues de Jesus. Título da
Dissertação: A força da Mulher, na Amazônia de Milton Hatoum, numa perspec va comparada com a
Literatura Brasileira. Presidente: Júlio César Barreto ROCHA (PPGML, UNIR). Membro Interno: Nádia
Nelziza Lovera de FLORENTINO (PPGML, UNIR). Membro Externo: Aroldo José Abreu PINTO (PPGEL,
UNEMAT). Membro Suplente: Tânia Maria Pereira SARMENTO-PANTOJA (PPGL, UFPA). Data, hora:
Quarta-feira, 31.03.2021, às 16h Lugar: Link do GoogleMeet. Decisão: aprovado. 7. Acréscimo de
lócus, no site do Mestrado, com a disponibilização dos textos em pdf publicados, em “separata”,
para acesso pelo público em geral. Essa proposta será explicada no grupo de WhatsApp do Mestrado
pelo professor Júlio, propositor do ponto. A professora Marília disse que não sabe se é possível
atender ao pedido do professor Júlio e que irá verificar as possibilidades. 8. Projeto de Livro sobre
um dos resultados do seu Pós-doutorado: aproveitando as sobras para publicação que ainda estão
disponíveis na PROPESQ (ou mesmo o não cumprimento de dois dos 7 livros em processo de redação),
o professor Júlio propõe chancelar uma obra cole va, denominada “Literatura e Pandemia: As
Intermitências da Ex nção”, derivada do seu projeto desenvolvido em 2020, iniciado quando explodiu
a crise do novo Coronavírus, comprovando-se, na primeira fase, haver obras literárias de qualidade
que traziam no cias de outras pandemias famosas pela História do Mundo. Decisão: aprovado para
quando houver recurso. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a
reunião, da qual, para constar, eu, Marília Lima Pimentel Co nguiba, lavrei a presente Ata, que será
assinada eletronicamente por mim.

Documento assinado eletronicamente por MARILIA LIMA PIMENTEL COTINGUIBA,
Coordenador(a), em 26/03/2021, às 12:10, 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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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
0631432 e o código CRC D0B9F0FA.
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