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Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por MARILIA LIMA PIMENTEL COTINGUIBA,
Coordenador(a), em 27/08/2020, às 15:24, 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 LUCAS MARTINS GAMA KHALIL, Docente, em
27/08/2020, às 15:34, 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 NATALIA CRISTINE PRADO, Docente, em 27/08/2020,
às 15:35, 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 ELCIO ALOISIO FRAGOSO, Docente, em 27/08/2020,
às 15:35, 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 ODETE BURGEILE, Docente, em 27/08/2020, às 15:38,
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 NADIA NELZIZA LOVERA DE FLORENTINO, Docente,
em 27/08/2020, às 15:52, 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 JOAO CARLOS GOMES, Docente, em 27/08/2020, às
16:01, 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 Marco Paulo Bastos Souto Vieira Sales, Usuário
Externo, em 16/10/2020, às 11:56, 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
0483899 e o código CRC 7F12507E.

Referência: Proces s o nº 9991196206.000030/2020-15 www.unir.br SEI nº 0483899
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

MESTRADO EM LETRAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PPGML DO DIA 27/08/2020

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta
minutos, 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
seguintes Professores orientadores de dissertação e/ou ministrando disciplinas no Curso: Dr. Élcio
Aloisio Fragoso; Dr. Júlio César Barreto Rocha; Dr. Lucas Mar ns Gama Khalil; Dr.  Miguel Neneve;
Dr. Nádia Nelziza Lovera de Floren no; Dr. Natália Cris ne Prado; Dr. Odete Burgeile; Dr. Sonia
Maria Gomes Sampaio; Dr. Valdir Vegini. E os representantes discentes Marco Paulo Bastos Souto
Vieira Sales e Taiana Janaína Pereira Maier. Constatada a existência de quórum, a presidente saudou
os par cipantes e declarou aberta a reunião, passando a tratar dos seguintes assuntos.
Informes. Primeiro informe: Informações sobre a reunião realizada com os discentes. A
Coordenadora repassou as decisões acordadas nessa reunião, evidenciando que, naquela
oportunidade, os discentes aceitaram, por unanimidade, as a vidades e aulas do PPGML de forma
remota, consoante resolução 232/CONSEA, de 06/08/2020. Entretanto, informou que houve duas
declarações de alunos (Iana Saissem Silva Gonçalves e Orowao Paradran Canoé Urumbone) que
informaram não possuírem as tecnologias para acesso às aulas e a vidades remotas. Diante disso, a
Coordenadora informou que encaminhou, por meio do despacho ML 0479595, essa demanda à
PROPESQ, que, conforme resolução supra, é o órgão competente em “fazer a gestão para o
atendimento às demandas dos programas por treinamento, apoio operacional e mediação logís ca
aos programas, no que couber”. Segundo informe: Disciplinas no SIGAA. A Coordenadora informou
acerca das incertezas da retomada das a vidades de modo remoto, principalmente sobre as
disciplinas que podem ser continuadas com o aproveitamento da carga horária já ministrada ou podem
ser iniciadas novamente, exigindo, nesse ul mo caso, novas matrículas. Terceiro informe:
Prorrogação de bolsas. A Coordenadora relatou o atual status das bolsas do PPGML (disponível em
h p://www.propesq.unir.br/pagina/exibir/1587). Comunicou as prorrogações das bolsas solicitadas no
processo SEI 999119615.000007/2018-45. Quarto informe: entrega do relatório semestral do
estágio de pós-doutorado do professor Júlio Rocha. Deu-se ciência. Quinto informe: ação de
extensão “A Construção de um Projeto de Pesquisa: Uma proposta de iden ficação de
Arquipélagos Culturais na Amazônia, a par r de dissertações de mestrado”, do professor Júlio
César Barreto Rocha, realizada no dia 20/08/2020, durante o VI Fes val Unir Arte e Cultura da
PROCEA. Deu-se ciência. Pauta. Primeiro item:  Apreciação de aprovação dos planos de disciplinas
de 2020/1. A professora Marilia discorreu sobre os planos de disciplinas, informando que foram bem
detalhados e, em seguida, colocou à consideração do colegiado. Decisão. Aprovado, por unanimidade.
Segundo item: Apreciação e aprovação do Edital de Processo Sele vo de 2020. O prof. João Carlos
Gomes solicitou atualização das vagas de orientações demandadas a ele, passando de 3 para 1, e
achou per nente a intervenção feita pelo prof. Júlio Rocha, por e-mail, sobre o processo sele vo. Em
seguida, a Coordenadora apresentou e explanou acerca dos apontamentos do prof Júlio Rocha, bem
como sobre as propostas da comissão formada pelos professores Lucas Mar ns, Nádia Nelziza e
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Odete Burgeile. Passando a palavra. O prof. Júlio Rocha explicou e apresentou as fundamentações de
suas colocações de reajuste do edital.  O prof. João Carlos, confirmando a melhora do texto proposto
pelo prof. Júlio, concordou na incorporação dos referidos ajustes ao edital, assim como os demais
presentes. Passando para ponto específico do certame. Vagas e expecta va de doutorado. Repar ção
de carga de orientação. Foi acordado no oferecimento de 24 vagas no processo sele vo.
Decisão. Após extensa discussão de cada ponto do edital, a versão final constante no documento SEI
(0515491) foi aprovada, por unanimidade. Terceiro item: Apreciação e aprovação do Plano de
a vidades remotas do PPGML. A profa Marilia apresentou proposta de plano de retorno às
atividades do PPGML de modo remoto, conforme exigência da resolução 232/CONSEA, de 06/08/2020.
Após deliberação. Decisão. O plano geral de retorno às a vidades do PPGML de forma remota para o
semestre 2020.2 (documento SEI 0515493 ) foi aprovado, por unanimidade. Quarto item: Solicitação,
via e-mail, do discente Danilo. A pedido do prof. João Carlos Gomes, o documento foi lido pela
Coordenadora. Depois disso, o professor João Carlos Gomes relatou o assunto, passando em
seguida para a discussão. Decisão. A coordenação gerenciará as demandas apresentadas no
documento. Sendo indeferido de pronto, no entanto, a troca de orientação. Quinto item: Organização
de mais um e-book do PPGML (professora Nádia) com par cipação de recursos PROAP. Foi dado
conhecimento do tema pela coordenadora. Decisão. Após discussão, foi aprovado publicação do livro
da prof. Nádia Nelziza Lovera de Floren no. E, considerando a manifestação de interesse do prof Júlio
Rocha no apoio do programa na publicação de livro, ficou decidido que haverá um estudo de rateio dos
recursos, de forma que possam abarcar o maior numero de obras possíveis. Nada mais havendo a
tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Jefferson Venâncio
de O. Cabral, Assistente em Administração, lotado no NCH, lavrei a presente Ata, que vai assinada
eletronicamente pela Presidente.

Documento assinado eletronicamente por MARILIA LIMA PIMENTEL COTINGUIBA,
Coordenador(a), em 14/10/2020, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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
0515479 e o código CRC 2B4B38EF.
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Ata de Reunião ML 0515479         SEI 9991196206.000030/2020-15 / pg. 4

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Lista de Presença ML 0483899
	Ata de Reunião ML 0515479

