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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

MESTRADO EM LETRAS

ATA DE REUNIÃO

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de 2021, 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. Patrícia Goulart Tondineli, que presidiu a sessão; o Vice Coordenador Quesler
Fagundes Camargos, os professores Dr. Élcio Aloísio Fragoso, Dr. João Carlos Gomes; Dr. Júlio César
Barreto Rocha, Dra. Marília Lima Pimentel Cotinguiba, Dra. Natalia Cristine Prado, Dr. Valdir Vegini. O
professor Dr. Lucas Martins Gama Khalil justificou a sua ausência em razão de banca agendada
anteriormente. Constatada a existência de quórum, a presidente saudou os par ticipantes e declarou aberta a
reunião. Começou, então, a Presidente da sessão, pelos informes da Coordenação: (a) ausência de técnico-
administrativo no PPGML e início do novo estagiário Gustavo Henrique Teixeira Rocha. Em virtude desse
quadro, a profa. Dra. Patrícia Goulart Tondineli solicita aos professores do PPGML que possam enviar as
demandas com tempo seguro para serem resolvidas – mínimo de cinco dias úteis, conforme a Lei. Informa
ainda a Presidente (b) o horário de atendimento da Coordenação e do estagiário: nas segundas-feiras, a
Coordenadora do PPGML atenderá pela manhã e pela tarde. Já o estagiário exercerá suas funções no turno
vespertino. Nas terças-feiras, o horário da Coordenadora é das 8h às 12h; já o estagiário estará em exercício
no turno vespertino, das 14h às 18h. Nas quartas-feiras, o estagiário exercerá suas funções das 8h às 12h, e a
Coordenadora do PPGML, das 14h às 18h. Nas quintas-feiras, ambos – a Coordenadora e o estagiário –
estarão disponíveis das 8 às 12 h. Por fim, nas sextas-feiras, o estagiário Gustavo Henrique Teixeira Rocha
exercerá suas funções das 8h às 12h. A profa. Dra. Patrícia Goulart Tondineli, ainda durante seus informes,
elogia o professor Dr. João Carlos Gomes, que contribuiu com o PPGML retransmitindo em seu Canal de
YouTube, ao vivo, a banca da defesa da mestranda Andressa Rodrigues de Jesus, parabenizando-o por suprir
uma dificuldade advinda do afastamento da então estagiária, cujo período acabara no dia anterior à banca.
Findos os informes da Coordenação, a Presidente abre a sessão para informes dos membros do Colegiado. O
Prof. Dr. Júlio César Barreto Rocha secunda o que disse a Coordenadora e agradece publicamente ao
professor Dr. João Carlos Gomes, pedindo que conte em Ata “o seu agradecimento pessoal sobre o que foi o
auxílio importante que nós tivemos do trabalho do professor, seja na cessão do seu Canal de YouTube, para
transmitirmos ao vivo a defesa pública da minha orientanda Andressa Rodrigues de Jesus, seja na sua
participação como organizador da reunião. Embora eu tivesse previsto junto à estagiária Larissa da
possibilidade de transmissão pelo Canal do Mestrado, dizendo da data do passado dia 26/11, um pequeno
erro de cálculo impossibilitou a atividade da estagiária (ou de um bolsista) naquele dia. Assim, na falta de
alternativa, apelamos ao professor João, que nos apoiou incondicional e imediatamente. Prometo, portanto,
estudar estes artifícios de tal auxílio luxuoso, que é poder participar, nestes momentos, para que em ocasião
futura possa eu também ceder o meu Canal, retransmitindo em sala Zoom ou mesmo pelo Google Meet.
Gratíssimo, professor João!”. Ainda em seus informes o prof. Dr. Júlio César Barreto Rocha informou que o
professor Quesler inseriu no SEI, com a ajuda da estagiária, as declarações que faltavam do Seminário de
Pesquisa e Integração das Dissertações em Andamento, todas já assinadas. Esclarece ainda que podem “ser
contemplados novos pedidos de quem não tenha obtido o seu atestado ou a sua certificação do SIGAA. O
prof. Dr. Júlio César Barreto Rocha inicia, então, debate sobre possíveis mudanças nas declarações e em atas
das bancas do PPGML. A profa. Dra. Patrícia Goulart Tondineli informa que esse assunto será contemplado
no item 10 da Pauta da Reunião, em conformidade à sua solicitação de inserção de ponto, o que foi aprovado
pelo Colegiado. Seguindo os informes, a profa. Marília Lima Pimentel Cotinguiba pede para que conste em
Ata a participação do nosso Mestrado no “1° Congresso Amazônia Legal Territórios e identidades” (Edital nº
21/2018 do PROCAD Amazônia), organizado pela rede UNEMAT, UFPA e UNIR, nos dias 29 e 30 de
novembro de 2021. O prof. Dr. Élcio Aloísio Fragoso informa sobre livro que organizará com o apoio do
prof. Dr. Quesler Fagundes Camargos, que o agradeceu pela menção e pela parceria. Por fim, o prof. Dr.
Valdir Vegini propôs que, durante o evento do PROCAD Amazônia, que ocorrerá em 2022 na UNIR,
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houvesse momento para o lançamento de seu livro, que será publicado em dezembro com a temática
indígena. Nada mais havendo a informar, passou-se ao item (1) da pauta da reunião: Processo SEI
23118.012881/2021-22, solicitação da profa. Dra. Odete Burgeile de desligamento do PPGML. Fez-se, então
a exibição e a leitura dos termos da mensagem da profa. Dra. Odete Burgeile. Posto o processo em discussão,
a profa. Marília sugere que seja feita uma carta à profa. Odete, em que se manifeste uma homenagem do
colegiado do PPGML pela sua atividade durante os anos em que esteve no Programa. Sugeriu ainda que o
prof. Júlio fosse o redator da minuta, que será debatida e, depois de aprovada, encaminhada à profa. Odete e
publicada na página do Mestrado. O prof. Júlio concordou com a tarefa sugerida. Não havendo mais
discussões, colocou-se em votação o pedido de desligamento do PPGMl feito pela profa. Dra. Odete
Burgeile, que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, a Presidente informa que, em referência às
orientações sob a responsabilidade da profa. Dra. Odete Burgeile, no mesmo documento em que solicita o
desligamento, informa que passará a ser coorientadora da aluna Carla Priscila Daiana dos Santos Pascoal, e
que a profa. Dra. Nádia Nelziza Lovera de Florentino assumirá a orientação. Em relação ao orientando
Tanous Melhem Bouchabki Neto, a profa. Dra. Marília Lima Pimentel Cotinguiba se dispôs a assumir a
orientação, com a profa. Dra. Auxiliadora dos Santos Pinto como coorientadora. Já a profa. Dra. Patrícia
Goulart Tondineli se colocou à disposição para orientar a aluna Alini Silva Ribeiro de Moraes. Postas as
orientações em votação, foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho. O próximo item de pauta (2)
abordou o quadro de disciplinas para o próximo semestre, 2021/2, que tem seu início em 01 de fevereiro de
2020. A profa. Dra. Patrícia Goulart Tondineli inicia o tema pedindo desculpas ao prof. Dr. Valdir Vegini, por
não ter aventado em reunião anterior a oferta da disciplina "Narratalogia Amazônica". Ressaltando a sua
importância para o PPGML, a Presidente da sessão solicitou aos membros do Colegiado votarem na sua
oferta às segundas-feiras, durante o turno da tarde, sendo ministrada pelo prof. Dr. Valdir Vegini. A proposta
foi aprovada por unanimidade. Ainda em relação ao quadro de disciplinas para 2021/2, a profa. Dra. Patrícia
Goulart Tondineli esclareceu que, devido ao desligamento da profa. Dra. Odete Burgeile do PPGML, seria
necessário, inicialmente, votar sobre a continuidade da oferta da disciplina de Sociolinguística. O Colegiado
ressaltou a importância dessa oferta e votou favoravelmente à continuidade da disciplina. Na sequência da
aprovação, a profa. Dra. Patrícia Goulart Tondineli apresentou seu nome para ministrar a disciplina de
Sociolinguística, à qual se propôs a dar foco variacionista, ampliando o escopo da disciplina. O Colegiado
aprovou por unanimidade a proposta. O item (3) da pauta trouxe os pedidos de prorrogação de prazo de
defesa dos alunos:  Cleonice Miranda Martins Rodrigues; Luciana Gonçalves Krohn; Maurício Neves
Santos; Marinalba dos Santos Silva e Poliane Carvalho de Castro. O colegiado decidiu pela aprovação dos
pedidos, marcando o dia 28 de fevereiro de 2022 como o prazo final para a defesa desses alunos. Passou-se,
então, ao item (4) da pauta: proficiência em língua não materna. A profa. Dra. Patrícia Goulart Tondineli
relembrou aos membros do colegiado o requerimento aprovado em Assembleia de vinte e nove de setembro
de dois mil e vinte e um da aluna Iana Saissem que, por pertencer ao povo indígena Mura, conseguiu que a
autodeclaração como indígena fosse interpretada como língua materna, consequentemente, aprovando-se a
proficiência em Língua Portuguesa (segunda língua). A Coordenadora relatou a presença de duas indígenas
na turma de 2021, e solicitou ao colegiado que o mesmo processo realizado para a aluna Iana Saissem
pudesse ser estipulado para os alunos e as alunas do Programa. O colegiado aprovou por unanimidade a
decisão. Dando prosseguimento, a Coordenadora passou ao Seminário de Pesquisa e Integração do
Mestrado em Letras (item 5 da pauta), sugerindo a data de realização para o mês de março de dois mil e
vinte e dois. A profa. Dra. Patrícia Goulart Tondineli solicitou ao Colegiado que algum membro pudesse
realizar a coordenação do Seminário. O prof. Dr. Élcio Aloísio Fragoso se predispôs a presidir a Comissão e
a dar as coordenadas na execução das atividades e no encaminhamento de novos nomes para serem
portariados pela Coordenadora. Após discussões, o nome do prof. Dr. Élcio Aloísio Fragoso foi aprovado por
unanimidade. A coordenadora pede, na sequência, devido à necessidade de maiores discussões, a retirada dos
itens (6) e (6) da pauta: Edital de Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento
docente e Regulamento Interno do PPGML, respectivamente. A solicitação foi aprovada pelo Colegiado.
Passou-se, enfim, para o último item da pauta: Mudança em modelos de Atas e Declarações,
conforme requerimentos prof. Dr. Júlio Rocha, ao qual se passou a palavra e que explicou as demandas
necessárias para as atas e as declarações. O prof. Dr. Júlio Rocha disse também que faltou constarem pontos
que enviou à pauta, ao que a Coordenadora explicou que não houve tempo suficiente de analisar tudo, uma
vez que voltou de férias agora. Após algumas explicações do prof. Dr. Júlio Rocha, a profa. Dra. Marília
Lima Pimentel Cotinguiba argumentou que bastava o próprio orientador redigir as declarações da forma
correta, fazendo constar com mais exatidão as informações, para além do que consta no SIGAA, do mesmo
modo como se redige melhor os termos da ata. O prof. Dr. Júlio Rocha insistiu que não quer ver divulgado o
seu CPF em documentos no SEI. A professora Marília esclareceu que há uma lei recente que vai no sentido
de restringir a publicação de dados pessoais. A Coordenadora disse que irá, a partir de agora, redigir as
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declarações com os CPFs inclusos conforme as normas, isto é, os três primeiros dígitos e os dois últimos,
apenas. A profa. Dra. Patrícia Goulart Tondineli, aproveitando o tema, esclareceu que o termo correto é
coorientação, e não vice orientação. Sobre os dados das bancas do prof. Dr. Júlio Rocha que não entraram
nesta reunião, ficando para a próxima, conforme solicitado pelo professorar, seguem os itens: Banca de
Qualificação de Mestrado: AUTORIA: Aldízio Francisco Lira. Título: A categoria trabalho na produção
literária romanesca de Milton Hatoum: tipos de trabalho e de produção na Amazônia. Presidente: Professor
Dr. Júlio César Barreto Rocha (UNIR), orientador; Membra Externa: Professora Dra. Maria de Fátima Castro
de Oliveira Molina (UNIR); Membro Externo: Professor Dr. Élcio Aloísio Fragoso (UNIR); e Membra
Suplente: Professora Dra. Odete Burgeile (UNIR). Data: 30/03/2021. Hora de início: 15h. Link: Google Meet
[Sem agendamento de YouTube]. Banca de Defesa de Mestrado: AUTORIA: Aldízio Francisco Lira. Título:
A categoria trabalho na produção literária romanesca de Milton Hatoum: tipos de trabalho e de produção na
Amazônia. Presidente: Professor Dr. Júlio César Barreto Rocha (UNIR), orientador; Membra Externa:
Professora Dra. Maria de Fátima Castro de Oliveira Molina (UNIR); Membro Interno: Professor Dr. Élcio
Aloísio Fragoso (UNIR); Membro Suplente: Professor Dr. Paulo Eduardo Benites de Moraes (UNIR); e Co-
orientadora: Professora Dra. Auxiliadora dos Santos Pinto (UNIR). Data: 08/11/2021. Hora de início: 9h30.
Link: Google Meet, com visualização on line no Canal do YouTube do Mestrado. Banca de Qualificação de
Mestrado: AUTORIA: Analton Alves da Silva. Título: Memória, identidade e sentido: Porto Velho e o
imaginário das lendas. Presidente: Professor Dr. Júlio César Barreto Rocha (UNIR), orientador; Membra
Externa: Professora Dra. Maria de Fátima do Nascimento (UNEMAT); Membro Interno: Professor Dr.
Quesler Fagundes Camargos (UNIR); e Membro Suplente: Professor Dr. Élcio Aloísio Fragoso (UNIR).
Data: 25/08/2021. Hora de início: 9h30. Link: Google Meet [Sem agendamento de YouTube]. Banca de
Defesa de Mestrado: AUTORIA: Analton Alves da Silva. Título: Memória, identidade e sentido: Porto Velho
e o imaginário das lendas. Presidente: Professor Dr. Júlio César Barreto Rocha (UNIR), orientador; Membro
Externo: Professor Dr. Alexandre Mariotto Botton (UNEMAT); Membro Interno: Professor Dr. Quesler
Fagundes Camargos (UNIR); MEMBRO SUPLENTE: Professor Dr. Mateus Coimbra de Oliveira (UFAM);
e Co-orientadora: Professora Dra. Nair Ferreira Gurgel do Amaral (UNIR). Data: 25/11/2021. Hora de início:
9h30. Link: Google Meet, com visualização on line no Canal do YouTube do Mestrado. Banca de
Qualificação de Mestrado: AUTORIA: Flávio Fernandes Mesquita. Título: A Amazônia de Direitos
Humanos a partir da obra Dois Irmãos, de Milton Hatoum. Presidente: Professor Dr. Júlio César Barreto
Rocha (UNIR), orientador; Membro Externo: Professor Dr. Alexandre Mariotto Botton (UNEMAT);
Membra Interna: Professora Dra. Odete Burgeile (UNIR); e Membra Suplente: Professora Dra. Patrícia
Helena dos Santos Carneiro (UNIR). Data: 25/08/2021. Hora de início: 9h30. Link: Google Meet [Sem
agendamento de YouTube]. Banca de Defesa de Mestrado: AUTORIA: Flávio Fernandes Mesquita. Título: A
Amazônia de Direitos Humanos a partir da obra Dois Irmãos, de Milton Hatoum. Presidente: Professor Dr.
Júlio César Barreto Rocha (UNIR), orientador; Membro Externo: Professor Dr. Alexandre Mariotto Botton
(UNEMAT); Membra Interna: Professora Dra. Odete Burgeile (UNIR); Membra Suplente: Professora Dra.
Juciane dos Santos Cavalheiro (UEA); e Co-orientadora: Professora Dra. Patrícia Helena dos Santos
Carneiro (UNIR). Data: 10/11/2021. Hora de início: 9h30. Link: Google Meet, com visualização on line no
Canal do YouTube do Mestrado. Banca de Qualificação de Mestrado: AUTORIA: Andressa Rodrigues de
Jesus. Título: A força da mulher na Amazônia de Milton Hatoum: um processo evolutivo de descrição em
perspectiva com antecedentes da Literatura brasileira. Presidente: Professor Dr. Júlio César Barreto Rocha
(UNIR), orientador; Membro Externo: Professor Dr. Aroldo José Abreu Pinto (UNEMAT); Membra Interna:
Professora Dra. Nádia Nelziza Lovera de Florentino (UNIR); e Membra Suplente: Professora Dra. Tânia
Maria Pereira Sarmento-Pantoja (UFPA). Data: 31/03/2021. Hora de início: 16h. Link: Google Meet [Sem
agendamento de YouTube]. Banca de Defesa de Mestrado: AUTORIA: Andressa Rodrigues de Jesus. Título:
A força da mulher na Amazônia de Milton Hatoum: um processo evolutivo de descrição em perspectiva com
antecedentes da Literatura brasileira. Presidente: Professor Dr. Júlio César Barreto Rocha (UNIR),
orientador; Membro Externo: Professor Dr. Aroldo José Abreu Pinto (UNEMAT); Membra Interna:
Professora Dra. Nádia Nelziza Lovera de Florentino (UNIR); Membro Suplente: Professor Dr. Pedro Manoel
Monteiro (UNIR); e Co-orientador: Professor Dr. Hélio Rodrigues da Rocha (UNIR). Data: 26/11/2021.
Hora de início: 9h30. Link: Google Meet, com visualização on line no Canal do YouTube do Mestrado.
Banca de Qualificação de Mestrado: AUTORIA: Marinalba dos Santos SILVA. Título: Cultura e Branquitude
no confronto com vozes da Negritude. Presidente: Professor Dr. Júlio César Barreto Rocha (UNIR),
orientador; Membra Externa: Professora Dra. Walnice Aparecida Matos Vilalva (UNEMAT); Membro
Interno: Professor Dr. João Carlos Gomes (UNIR); Membra Suplente: Professora Dra. Andréa Moraes da
Costa (UNIR); e Co-orientadora: Professora Dra. Patrícia Goulart Tondineli (UNIR). Data: 17/11/2021. Hora
de início: 9h30. Link: Google Meet [Sem agendamento de YouTube]. Banca de Defesa de Mestrado:
AUTORIA: Marinalba dos Santos Silva. Título: Cultura e Branquitude no confronto com vozes da
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Negritude. Presidente: Professor Dr. Júlio César Barreto Rocha (UNIR), orientador; Membra Externa:
Professora Dra. Walnice Aparecida Matos Vilalva (UNEMAT); Membro Interno: Professor Dr. João Carlos
Gomes (UNIR); Membra Suplente: Professora Dra. Andréa Moraes da Costa (UNIR); e Co-orientadora:
Professora Dra. Patrícia Goulart Tondineli (UNIR). Data: Programada para acontecer entre os dias
18/12/2021 e 30/12/2021. Hora de início: 9h30. Link: Google Meet, com visualização on line no Canal do
YouTube do Mestrado. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião e lavra
a presente Ata, que será assinada eletronicamente pela profa. Dra. Patrícia Goulart Tondineli, coordenadora
do Programa de Pós-graduação em Letras e presidente da sessão.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA GOULART TONDINELI, Coordenador(a), em
27/12/2021, às 12:20, 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 0848768 e
o código CRC ECE9426A.
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