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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

MESTRADO EM LETRAS

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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, que presidiu a sessão; o Vice Coordenador Quesler
Fagundes Camargos, os professores Dr. João Carlos Gomes; Dr. Júlio César Barreto Rocha; Dr. Lucas
Mar�ns Gama Khalil, Dra. Marília Lima Pimentel Co�nguiba, Dra. Natalia Cris�ne Prado, Dr. Valdir Vegini;
Dra. Odete Burgeile, o representante discente Thiago da Silva Penido 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, e passou ao item 1 da pauta, informes: 1.1 Técnico e estagiária, A professora Patrícia
Tondineli informa aos membros do Colegiado que ainda não há designação de técnico para o Mestrado e
que o contrato da estagiária Larissa Ferreira irá apenas até o dia 26 de novembro de 2021. Informou que
foram feitos novos contatos com a PROPESQ, cujo Pró-Reitor ficou de agendar uma reunião para tratar do
assunto com a coordenação do Mestrado e com a Pró-Reitoria de Administração; 1.2 Bancas de
qualificação e de defesa. A profa. Patrícia Tondineli informa aos membros que, quando forem marcar
qualificação ou defesa, os orientadores devem entrar em contato com a coordenação do Mestrado, para
que o aluno possa ser matriculado na disciplina de qualificação ou de defesa; 1.3 Horário da
coordenação. Foi exposto pela Coordenadora um calendário de horários administra�vos para o
Mestrado, para melhor controle das demandas do Mestrado, devido à falta de técnico e ao horário da
estagiária do mestrado, e para que a Coordenadora possa, sem prejuízo para nenhuma das funções,
exercer suas a�vidades de ensino, pesquisa e extensão; 1.4 Reunião PROPESQ – retorno à
presencialidade. A profa. Patrícia Tondineli informou aos membros do Colegiado que na semana anterior
aconteceu uma reunião da PROPESQ com os coordenadores dos PPGs da UNIR e que a plenária deliberou
sobre a manutenção do ensino remoto para as aulas da Pós-Graduação. A presencialidade, neste
momento, está liberada, atentando-se a todas as medidas de segurança recomendadas, a prá�cas de
laboratórios, estágios, a�vidades de pesquisa e de extensão. Informa ainda a Coordenadora do Mestrado
em Letras que a volta a presencialidade, como deliberado na reunião com a PROPESQ, aconteceria após a
publicação das orientações do Comitê de Biossegurança da UNIR e a adequação da Ins�tuição ao que
apresenta o documento. Por fim, a profa. Patrícia Tondineli solicitou a inclusão de ponto de pauta para
tratar sobre o Seminário de dissertações. Findos os informes da Coordenação, a professora passou ao
item 2 da pauta: informe dos membros do Colegiado. O professor Valdir Vegini informa sobre a
publicação de seu livro, que já está em processo de ser publicado, devendo sair em novembro ou
dezembro deste ano. Findos os informes dos membros, passou-se ao ponto 3, Calendário do PPGML. A
profa. Patrícia Tondineli propõe três alterações de datas no calendário que consta no Processo SEI nº
23118.007308/2021-05: a data, da(s) reunião(ões) do colegiado, o prazo do fechamento dos diários e o
prazo de envio do plano de curso para os professores que possuem disciplina, no próximo semestre, no
Programa. Nas discussões sobre o ponto, deliberou-se sobre a importância de o SIGAA ser adequado às
especificidades de um PPG, como a produção de ar�gos nas disciplinas, o que demandaria maior tempo
para o fechamento dos diários. A Coordenadora se comprometeu a enviar à PROPESQ documento sobre a
questão. Posto em votação, o Colegiado a provou a(s) data(s) da(s) reunião(ões) e solicitou nova
proposição para as duas outras datas, que seguiriam a decisão do ponto 7 da reunião e que tentaria se
adequar à solicitação feita durante a discussão. 4. Proficiência em língua estrangeira – turma 2019 e
2020. A profa. Patrícia Tondineli pede que dos membros do colegiado vejam com seus orientandos se já
prestaram o exame de proficiência, em específico a turma de 2020, tendo em vista que o prazo
regimental é dezembro de 2021. Ainda em relação à proficiência, agora da turma 2019, a professora
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Patrícia Tondineli informou ao Colegiado a solicitação da aluna Iana Saissem que, baseada no item 4.5.1
do Edital 002/2019/PPGML/UNIR, que diz que “A prova de proficiência em Língua Estrangeira é
obrigatória para os alunos não indígenas e facultados aos alunos que se autodeclararem indígenas”, que
considerem a sua Declaração, feita via e-mail no dia 21 de setembro de 2019, de pertencer ao povo
indígena Mura, cumprindo, assim, a proficiência em língua estrangeira. O professor João Carlos Gomes,
orientador da aluna, apresentou as mensagens de WhatsApp e de e-mail trocadas entre ele e a Iana
Saissem, apresentando ainda duas declarações: uma da comunidade indígena, atestando o seu
pertencimento à etnia, e outra da própria aluna, que se autodeclara indígena. Posta a questão em
votação, o Colegiado APROVOU a decisão de aceitar o pedido de aproveitamento da autodeclaração
como indígena da discente Iana Saissem; 5. Seminário do PROCAD. Os professores Quesler Fagundes
Camargos, João Carlos Gomes, Marília Lima Pimentel Co�nguiba e Patrícia Goulart Tondineli expuseram
detalhes sobre a proposta do seminário voltado para as questões indígenas, que ocorreria nos meses de
novembro e dezembro, e cujas mesas teriam a presença de representantes dos povos indígenas que
explanassem suas pesquisas e as dificuldades enfrentadas pela comunidade indígena. Após a exposição o
colegiado APROVOU a proposta do evento. A Coordenadora do Programa solicitou que os itens 6
(Avaliação do PPGML – Proposição: Seminário de Avaliação do Programa) e 9 (Seminário de dissertações)
fossem discu�dos na próxima reunião do colegiado, devido ao tempo e a necessidade de elaboração do
Calendário do Programa. O Colegiado APROVOU a solicitação. 7. Calendário 2021.2/2022.1/ 2022.2 e
processo sele�vo 2022. A profa. Patrícia Goulart Tondineli explana a proposta de que o calendário possa
se adaptar ao calendário normal, ou seja, ter-se-iam 3 semestres até o final do ano de 2022; a segunda
proposta, apresentada pelo prof. Lucas Mar�ns da Gama Khalil, seria iniciar o ano le�vo em fevereiro,
voltando o processo sele�vo para o período normal, com entrada em agosto, ou seja, em 2022, ter-se-
iam 2 semestres. O colegiado, por unanimidade, APROVOU a proposta do prof. Lucas Mar�ns.
Aproveitando a discussão sobre o processo sele�vo, a professora Patrícia Goulart Tondineli indicou o
nome da professora Marília Lima Pimentel Co�nguiba para compor a Comissão designada pela Portaria
12/2021/PROPESQ/UNIR, que trata da reformulação do PPC do Mestrado, com o fim de que se pudesse
adiantar a discussão da proposta e para que, ao final deste ano de 2021, o documento es�vesse pronto e
aprovado pelo Colegiado. A indicação da professora Marília Lima Pimentel Co�nguiba foi aprovada por
unanimidade pelo Colegiado. 8. Disciplinas e quadro de horários para o semestre 2021.2. A proposta da
profa. Patrícia Goulart Tondineli inclui as seguintes disciplinas/professores/horários: na terça-feira pela
manhã, a disciplina “Filologia e polí�ca”, ministrada pelo prof. Júlio Cesar Barreto Rocha; na quarta-feira
pela manhã, a disciplina “Pluralidade cultural e linguagem” ministrada pela profa. Patrícia Goulart
Tondineli e pela bolsista Denise Silva; na quarta-feira à tarde, a disciplina “Linguís�ca Aplicada”,
ministrada pela profa. Marília Lima Pimentel Co�nguiba; na quinta-feira à tarde, a disciplina “Teorias e
métodos linguís�cos”, ministrada pelo prof. Élcio Aloísio Fragoso”; na sexta-feira pela manhã, a disciplina
“Sociolinguís�ca”, ministrada pela profa. Odete Burgeile. O colegiado, por unanimidade, APROVOU a
proposta. 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 e pela Presidente.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA GOULART TONDINELI, Coordenador(a), em
05/10/2021, às 10:15, 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 05/10/2021,
às 10:18, 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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