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1 Aos nove dias do mês de março de 2020, às 10 horas e trinta minutos, reuniram-se na sala 110-4A,
2 os membros do colegiado do programa de Mestrado em Letras: Odete Burgeile, Nádia Nelziza,
3 Marília Lima Pimentel Cotinguiba, Lucas Martins Gama Khalil, João Carlos Gomes, Natália Cristine
4 Prado, Élcio Aloisio Fragoso, a diretora do Núcleo de Ciências Humanas professora Walterlina
5 Barboza Brasil, o estagiário Higo do Vale Paiva Cardoso, a representante discente Taiana Maier e o
6 representante discente Marco Paulo Bastos Souto Vieira Sales. A pauta consiste em: 1.
7 Planejamento do PROCAD para 2020; 2. Discentes da Turma de 2017 que não cumpriram
8 prazos; 3. Plataforma Sucupira; 4. ABRALIN 2020; 5. Demanda discente e docente; 6. Outros
9 da coordenação. A reunião iniciou com a profa. Marília apresentando os informes gerais da reunião
10 e dando a fala para a Profª Walterlina Brasil, diretora do NCH, que a iniciou agradecendo a parceria
11 das coordenações de curso com o NCH, também mencionando o afastamento da técnica
12 administrativa Jaqueline Prestes de Souza e a ausência de um novo técnico na coordenação do
13 PPGML. A professora Walterlina informou que está fazendo uma readequação no espaço físico dos
14 cursos de pós-graduação do NCH, para melhoria nas instalações e funcionamento do apoio técnico e
15 das coordenações. Segundo a profª Walterlina, os cursos de pós-graduação não são das pró-reitorias e
16 sim dos núcleos. A diretora ressaltou a insalubridade do espaço que as coordenações funcionam e da
17 falta de técnicos para cada curso. Apresentou, ainda, a seguinte proposta: apoio técnico da pós iria
18 para a sala da antiga da ADUNIR e todos os técnicos da pós-graduação trabalhariam nesse ambiente.
19 As coordenações teriam, provisoriamente, um espaço compartilhado. PPGML e PPGMEL dividiriam
20 uma sala e o técnico do MEL seria compartilhado entre os dois programas. Depois, a diretora
21 contextualizou como foi o processo de ocupação do prédio do NCH (pós-graduação). Após isso, a
22 professora Walterlina se colocou a disposição do PPGML para mais esclarecimentos e se retirou da
23 reunião. Dando seguimento, o colegiado fez uma inversão de pauta e discutiu o ponto 2, sobre as
24 discentes da turma de 2017 que não cumpriram prazos. No caso da discente Ângela Ferreira, não
25 havia nenhum pedido formal de prorrogação de prazo além dos 30 meses. A discente Carla Vanessa
26 enviou, para o endereço eletrônico do mestrado em Letras, um documento solicitando a prorrogação
27 de mais 3 (três) para qualificar e defender. A professora Marília leu o requerimento feito pela
28 discente Carla Vanessa e, após a leitura, houve discussão sobre a situação apresentada. A professora
29 Marília reforçou que nas reuniões com os coordenadores de área da CAPES há sempre a cobrança do
30 tempo de integralização dos cursos de mestrado e doutorado, que deve ser de 24 meses para mestrado
31 e de 36 meses para doutorado. A professora Marília disse, ainda, que o não cumprimento desses
32 prazos prejudica a avaliação dos programas de pós-graduação o que pode culminar no
33 descredenciamento dos cursos pela CAPES, juntamente com outros itens de avaliação. Marília expôs
34 que o prazo de 24 meses para integralização do curso, para a turma de 2017, terminou em 31 de
35 agosto de 2019. O prazo das discentes foi prorrogado até 31 de janeiro de 2020, completando, assim
36 o prazo de 30 meses, que é o máximo permitido pela CAPES e pelo Regimento do Programa. O
37 colegiado do PPGML, em decorrência do prazo estabelecido pelo Regimento do Programa para
38 integralização do curso de Mestrado, conforme artigo nº 49 e artigo nº 73, deliberou pelo
39 desligamento das alunas Ângela Ferreira Gahú da Silva e Carla Vanessa Vieira do Nascimento por
40 não terem cumprido o prazo de prorrogação estabelecido no Regimento do Mestrado Acadêmico em
41 Letras. Sobre o Planejamento do PROCAD para 2020: o professor João Carlos Gomes, coordenador
42 do PROCAD Amazônia, apresentou uma proposta do evento a ser realizado com pesquisadores da
43 Língua de Sinais Indígenas nos dias 02 e 03 de julho de 2020, vinculado ao projeto PROCAD
44 Amazônia, sendo aprovado pelo colegiado. Com relação às bolsas de pós-doutorado, o professor
45 João Carlos explicou que o professor Júlio Rocha foi contemplado com a bolsa relativa ao ano de
46 2020, para cursar estágio de pós-doutorado na UFPA no período de janeiro de 2020 a janeiro de
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47 2021. Para o ano de 2021, a bolsa de pós-doutorado do PROCAD/Amazônia será para a professora
48 Nádia Nelziza. Para 2022, a bolsa de pós-doutorado ficará para o professor Lucas Khalil. Em
49 seguida, o professor João Carlos apresentou o planejamento das publicações do
50 PROCAD/Amazônia, a saber, o e-book do II SIELLA está em fase de editoração e deve ser
51 publicado até o final do primeiro semestre de 2020. Esse e-book está sendo organizado pelos
52 professores Lucas, Natália, Marília, Sonia, Fátima Molina e Mara Genecy que são parte da comissão
53 organizadora evento. O outro livro do projeto está sendo organizado pelos professores Sidney
54 (UFAM), pela professora Marília (UNIR) e pelo professor Aroldo (UNEMAT) e será publicado até o
55 final do ano de 2020. A professora Odete Burgeile organizará o próximo livro do
56 PROCAD/Amazônia, juntamente com mais dois professores das IES associadas, que deverá ser
57 publicado no primeiro semestre de 2021. O professor João Carlos informou que já estão programados
58 os auxílios estudantis e que a professora Marília realizará pesquisa de campo com uma discente do
59 mestrado em Letras e dois discentes de iniciação científica entre os meses de março e abril de 2020,
60 pelo PROCAD/Amazônia. O colegiado deliberou pela aprovação do plano do
61 PROCAD/Amazônia apresentado. O professor João Carlos agradeceu a colaboração e o empenho
62 dos colegas do colegiado com o projeto e disse que esse planejamento poderá ser readequado, se
63 necessário, ao longo do ano. Sobre a Plataforma Sucupira, a professora Marília solicitou que os
64 docentes do programa atualizem seus currículos Lattes e, se necessário, enviará um e-mail a cada
65 docente solicitando algumas informações. Os currículos serão importados para a Plataforma. Sobre a
66 ABRALIN:A prof. Marília informou que, para a realização da ABRALIN em cena 2020, ainda está
67 aguardando o resultado do PAEP/CAPES. Sobre o Processo Seletivo 2020, Marília informou que
68 enviou o edital para a procuradoria e diz que resolveu alguns trechos que não estavam claros,
69 conforme orientações do parecer da procuradoria. Ainda sobre o processo seletivo, foi decidido
70 dividir comissões (homologação de inscrições, aplicação, correção da linha 1 e 2, entrevistas etc).
71 Para a comissão de homologação das inscrições, estão: Geane Klein, Carlos Weising e Marília.
72 Comissão de aplicação: técnicos do NCH (a ser verificado com a diretoria do NCH) e o estagiário
73 Higo do Vale Paiva Cardoso. Comissão de correção para a linha 1: Lucas Khalil, Natália Prado,
74 Élcio Fragoso, Carla Martins e Odete Burgeile. Comissão de correção para a linha 2: João Carlos,
75 Nádia Nelziza, Sonia Sampaio, Miguel Neneve e Valdir Vegini. Para a comissão de entrevistas,
76 todos os docentes deverão participar. Informes gerais: A professora Nádia solicita que, se possível, as
77 reuniões sejam à tarde. O colegiado concordou. A professora Marília informa que a Prof. Rosa, que
78 está se aposentando, não fez nenhum informe oficial ao Mestrado. Nada mais a tratar, a reunião foi
79 encerrada às 12h20min e esta ata foi lavrada por mim, Higo do Vale Paiva Cardoso, e segue assinada
80 por todos os docentes do colegiado presentes à ocasião.
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