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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 12/05/2021

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, às dezessete 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; a Vice-Coordenadora, Profa. Dra. Patrícia Goulart Tondineli, os Professores Dr. Élcio
Aloisio Fragoso; Dr. João Carlos Gomes; Dr. Júlio César Barreto Rocha; Dr. Lucas Mar�ns Gama Khalil;
Dra. Natália Cris�ne Prado; Dra. Odete Burgeile; Dr. Quesler Fagundes Camargos; e os representantes
discentes Marco Paulo Bastos Souto Vieira Sales e Thiago da Silva Peredo. Constatada a existência de
quórum, a presidente saudou os par �cipantes e declarou aberta a reunião, iniciando com dois pedidos: o
primeiro foi o acréscimo, na pauta, do informe-requerimento do professor Júlio César Barreto Rocha, que
não foi enviado na convocação da reunião, mas foi encaminhado com esse acréscimo, horas mais tarde
do envio da convocação. [Redator desta ata que foi citado: a convocação foi encaminhada, ipsis li�eris,
conforme foi passada pela coordenação. Na data da reunião, às 15h41m, foi solicitado
re�ficação/inclusão na pauta, o que foi feito às 16h02m do mesmo dia]. O segundo foi a Inversão de
pauta e informes. Todos aceitaram, assim, o seguinte: Pauta 1.    Processo Sele�vo 2021; 2.      Alteração
do calendário de 2021/1: começar dia 05/07. 3.      Disciplinas para o semestre 2021/1. 4.      Horário de
2021/1. 5.      Solicitação de descredenciamento da professora Carla. 6.      Designação de novo orientador
da discente Célia. 7.      Recomposição da Comissão de bolsas. 8.     Edital pós-doutorado. 9.  Edital de
bolsas Fapero/ CAPES. 10.  Informe requerimento do professor Júlio Rocha. 11.  Requerimento da
discente Alini. Informes. Assim decidido, passou-se a deliberação acerca dos pontos de
pauta. Pauta. Primeiro item:  Processo Sele�vo 2021. A professora Patrícia Goulart Tondineli, como
presidente da comissão de avaliação, dirigiu esse assunto. Começando agradecendo aos demais
membros da comissão de avaliação e da comissão de recursos. A professora Marília Lima Pimentel
Co�nguiba, na mesma linha, também o fez. Retornando com a fala, a Profa. Patrícia disse que, tendo em
vista as bolsas, que será falado pela Marília, teve que fazer alterações em relação ao cronograma do
processo sele�vo PPGML 2021, tendo que adiantar todo o certame. Ademais, explicou as novas datas
constante no cronograma alterado e publicado na página deste PPG. Após isso, ela começou a tratar
acerca de distribuição de orientações. Nesse instante, foi discu�do a necessidade de deliberação desse
assunto nesta reunião, a profa. Tondineli explicou que o fato das bolsas implicou no adiantamento
necessário de todo o certame, inclusive as designações de orientações. Além disso, disse que talvez não
acharíamos outro momento oportuno (tempo e agenda) para discussão do tema. Passado isso, a docente
apresentou um quadro suges�vo de distribuição de orientações. Começando, assim, as deliberações: O
professor João Carlos Gomes expressou suas preferências: 6085 e 6117. O professor Júlio César Barreto
Rocha comentou acerca da força das indicações dos alunos na inscrição do certame, que como uma ação
faculta�va da inscrição, deveria nortear as decisões, mas não com o poder de vinculação. Seguindo. A
profa. Natália Cris�ne Prado fez uso da palavra e comunicou que, considerando as sugestões iniciais,
aceita, a princípio, orientar o projeto 6121. E solicitou a verificação com o professor indicado pelo
candidato/a na inscrição se haveria problema quanto a isso, pois, se houvesse, ela declinaria sem
problemas. O prof. Quesler Fagundes Camargos, por sua vez, aceitou orientar o projeto 6101 e expressou 
a possibilidade de trabalhar também com o 6122, o que foi aceito pelos demais. O prof. Júlio Rocha
concordou em ficar com o 6111 e 6117. Em suma, o colegiado aprovou a alteração no cronograma do
processo sele�vo vigente e distribuiu assim as orientações:
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Orientador(a) Orientando(a)

Élcio Aloísio Fragoso 6105 e 6114

Júlio César Barreto Rocha 6111 e 6112

Lucas Mar�ns Gama Khalil 6082 e 6104

Natália Cris�ne Prado 6094

Quesler Fagundes Camargos 6101 e 6122

João Carlos Gomes 6085 e 6117

Marília Lima Pimentel Co�nguiba 6119

Patrícia Goulart Tondineli 6091 e 6102

Valdir Vegini 6109, 6118 e 6121

Segundo item:  Alteração do calendário de 2021/1: começar dia 05/07. A coordenadora inicia o item
falando que foi acordado, em uma reunião anterior deste colegiado, a voltarmos do recesso das aulas em
12/07, mas, tendo em vista o cumprimento da carga horária, teremos que voltar uma semana antes
05/07 para dar tempo em terminar o semestre e já iniciar o outro. Todos concordaram. Terceiro
item: Disciplinas para o semestre 2021/1 E Horário de 2021/1. Item 4 incorporado ao item 3. Ficou
decidido o oferecimento das seguintes disciplinas com os docentes e horários, respec�vos: Culturas e
Amazônia, ministrada pelas docentes Marília Lima Pimentel Co�nguiba e Patrícia Goulart Tondineli, nas
quartas-feiras pela manhã; Epistemologia dos Estudos Culturais Pós-Crí�cos, ministrada pelo docente
João Carlos Gomes; Tópicos e Análise do Discurso, ministrada pelo docente Lucas Mar�ns Gama Khalil,
nas sextas-feiras à tarde; Foné�ca e Fonologia, ministrada pela docente Natália Cris�ne Prado, nas terças-
feiras à tarde; Introdução à Análise do discurso, ministrada pelo docente Élcio Aloisio Fragoso, nas
quintas-feiras à tarde; Metodologia em Pesquisa em Letras, ministrada pelos docentes Quesler Fagundes
Camargos e Júlio César Barreto Rocha, nas segundas-feiras à tarde; e Morfossintaxe, ministrada pelo
docente Quesler Fagundes Camargos. Quarto item: Solicitação de descredenciamento da professora
Carla. Foi lido o e-mail que a professora Lusinilda Carla Pinto Mar�ns encaminhou ao mestrado
solicitando o descredenciamento do programa.  Os membros do colegiado registram sua gra�dão e
agradecimento pela dedicação, profissionalismo, experiências e excelência desempenhadas nas mais
diversas a�vidades do mestrado em letras. Ato con�nuo, o professor Júlio Rocha fez proposta de um livro
memória dos docentes que já laboraram no programa. A profa. Marília sugeriu que esse ponto, por sua
importância, seja item de pauta específica de próxima reunião. Todos concordaram. Quinto
item: Designação de novo orientador da discente Célia. A coordenadora contextualizou a situação da
aluna Célia dos Santos Sales e perguntou ao colegiado se algum dos presentes estava disposto a orientá-
la, visto que não havendo disposição a aluna seria desligada. Ficou decidido: aprovação do repasse da
discente para, primeiramente, ao prof. Quesler Fagundes Camargos, caso ele constate possibilidade na
orientação. Nesse sen�do de possibilidade, foi passado o projeto e o contato dela para que o
professor possa analisar a possibilidade de orientação. Sexto item: Recomposição da Comissão de
bolsas. A professora Marília discorreu acerca das 4 bolsas disponibilizadas pela Fapero ao PPGML e que,
devido a isso, teremos que recompor a comissão. Ficou decidido assim: Membros da comissão de
bolsas: Profa. Marília, Profa. Patrícia e discente Marco Paulo. Sé�mo item: Edital pós-doutorado e
Edital de bolsas Fapero/ CAPES. Item 9 incorporado ao item 8. A coordenadora descreveu a
conjuntura sobre o assunto. E avisou que está elaborando edital e disse que vai mandá-lo aos membros
do colegiado para divulgação. Oitavo item: Informe requerimento do professor Júlio Rocha e
requerimento da discente Alini. Item 11 incorporado ao item 10. O professor Júlio Rocha iniciou
dizendo não acreditar ser necessário ler todo o documento, que o professor João dissera, ao se
manifestar sobre o assunto, “já ter dedicado horas à sua leitura”, mas quis destacar os itens seguintes:
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Disse o professor Júlio ser interessante debater no colegiado a sua própria decisão de expulsar a senhora,
objeto do Informe, do seu Grupo de Pesquisa. Em segundo lugar, solicitou também, verbis, “o
desligamento imediato da orientanda do meu nome, muito embora ela já se tenha beneficiado dos
relevantes materiais e informações ob�das nas úl�mas semanas, pelos quais nada exigirei em troca. Com
isso, declaro que, neste caso especialíssimo, abro mão imediatamente de permuta, dado o meu interesse
de desligar imediatamente o meu bom nome, de servidor público federal há trinta anos produzindo nesta
Universidade, da presença como orientanda desta senhora –e totalmente”. Por fim, leu outro trecho do
seu documento e declarou ter pedido ao Colegiado que definisse, li�eris, “as opções abaixo para
alterna�vamente encaminhar a resolução”, rela�vamente a que se procedesse, alterna�vamente: ou a
favor do item a, ou seja, para “determinar a abertura de procedimento para expulsar do Mestrado a
orientanda”; ou a favor do item b, isto é, “entregar o seu nome para ser orientada pela Professora Dra.
Odete Burgeile, com quem conversei para aceitá-la”. Dada a conexão dos assuntos, a Coordenadora
declarou, então, ser interessante chamar à leitura, na discussão deste Informe-Requerimento, de um
pedido efetuado pela aluna em questão, dado que a sua intenção iria no mesmo sen�do de uma das
soluções propostas pelo professor Júlio. Efetuada a leitura do texto da aluna, que ficou incorporado na
discussão, reba�do item por item pelo professor Júlio no chat da reunião, votou-se. No primeiro item,
observou-se, pela postura da professora Tondineli, que a expulsão da discente do Grupo de Pesquisa do
professor Júlio nada �nha a ver com o Colegiado, uma vez que as decisões no âmbito de grupos de
pesquisa são atribuição do seu líder (segundo o próprio CNPq), o que se acolheu imediatamente. No
tocante ao desligamento da orientanda do nome do professor Júlio, colocado em votação no Colegiado,
foi admi�do o seu pedido e ela foi declarada, “a pedido do orientador, desligada da sua orientação”. No
que diz respeito à vinculação ao Mestrado, em votação, aceitou-se a proposição b do pleito do professor
Júlio, que, em debate, insis�u para que essa opção fosse acolhida, dadas as circunstâncias da pandemia,
“que talvez expliquem as argumentações e equívocos” da então orientanda, nas palavras do professor
Júlio. Contudo, ficaram consignadas duas condições para a transferência da orientação do professor Júlio
à professora Odete: Primeira, que a professora Dra. Odete Burgeile acolhesse expressamente a ex-
orientanda do professor Júlio, uma vez que, não sendo assim, teria de ser imediatamente desligada do
Mestrado, porque (explicou-se) na Plataforma Sucupira não se permi�ria a orientanda sem a orientadora.
Uma vez acolhida a mestranda pelo beneplácito da professora Odete, a outra condição era que constasse
a recusa das razões esposadas pela orientanda, dado que não resistem como realidade as manifestações
da ex-orientanda, como por exemplo: O processo sele�vo impõe a submissão da orientação às decisões
técnicas promanadas do �tular da Orientação adscrita pelo Colegiado, que, além disso, é soberano nas
suas decisões. Inexiste possibilidade de outro caminho. Além disso, a pessoa orientada não pode querer
sobrepor as suas vontades ao que seja tecnicamente decidido pela pessoa �tular da orientação, dados
que nem haviam sido objeto ainda de debate pelas partes antes vinculadas. A orientação, fica explícito,
estava sendo realizada, todas as pessoas não apenas trabalhando, mas muitas a�vidades ofertadas em
grupos de WhatsApp criados a esse efeito pelo professor Júlio. Que fique claro que a Orientadora é
soberana nas suas posições, a�tudes polí�cas, determinações de estudo, conforme o que acredite mais
importante, de forma que não haverá condescendência pela inteligência alterna�va, seja quem for a
pessoa orientada [ainda se fosse Hanna Arendt rediviva], que deverá se dedicar ao Mestrado em tempo
integral, acolhendo as deliberações da Orientadora, conforme a mestranda se comprometeu, nos
compromissos de entrada, e não deixando prevalecer outras a�vidades que lhe pareçam ser prioritárias,
havidas no discurso da ex-orientanda do professor Júlio, frente aquelas que agora declara. O Colegiado
considera muito graves as manifestações agressivas, de cunho polí�co, que a aluna faz, uma vez que o
compromisso de índole social do PPG se dá a favor da Sociedade e não a favor das ideologias esposadas
por quem quer que seja, pois à Sociedade servimos, e esta é, também, uma determinação posi�va da
CAPES, não sendo interessante qualquer trabalho de cunho inócuo ao crescimento social, polí�co ou
econômico das pessoas situadas na Amazônia, no espectro da nossa Área de Concentração, que delimita
claramente “Línguas, Linguagens e Culturas Amazônicas”. Não aceitamos e não aceitaremos argumentos
acerca de haver conhecimento maior das linhas de pesquisa pela ex-orientanda (o professor Júlio está
vinculado às duas linhas, como também a professora Dra. Odete Burgeile) e nem a aquilo que se diz, na
sua pseudoavaliação qualita�va que acredita ter capacidade ou competência de fazer, dos conteúdos
de�dos de qualquer dos docentes deste PPG. Daí decorre o fator arrogância detectado no discurso
grosseiro e desrespeitoso da ex-orientanda, que deverá ser sumariamente desligada do Programa, se
voltar a cometer agravo, seja no relacionamento com o professorado, seja nova quebra do decoro,
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mesmo que seja no relacionamento com colegas discentes ou com servidores públicos, seja membro do
corpo técnico ou seja membro do corpo docente. Informes. Primeiro informe: As pessoas aqui presentes
devem estar sabendo que morreu o pai da nossa professora Nádia Nelziza, hoje, bem como também
houve o falecimento do esposo da professora Odete Burgeile, no passado dia 10 de abril, e caberá, se
concordam, ressaltar um minuto de silêncio por esta perda familiar da maior importância para todos nós,
porque nos alcança como seres humanos na solidariedade que devemos destacar. [Após o tempo:] Seria,
também, interessante constarem as notas de pesar de ambos os falecimentos, no site do nosso PPGML,
se o Colegiado concordar. Vou disponibilizar os links de ambas as notas, que recebi, no nosso grupo de
WhatsApp. Segundo informe: - Júlio Rocha "ao final- Quero informar ao Colegiado que, finalmente,
concluí o meu Pós-doutorado. Na prá�ca, ele acabou em três fases: Primeiramente, perante o PROCAD
Amazônia (pela bolsa da CAPES, que recebi), tendo-se resolvido por dois relatórios semestrais, sendo um
Relatório Final, chancelado pela Supervisora, entregue ainda em 2020, para adentrar no prazo do úl�mo
dia, 05 de janeiro de 2021, que foi entregue ao Professor Dr. João Carlos Gomes, coordenador do
PROCAD no nosso PPGML. Num segundo momento, foi perante a UNIR, retornando por outro Relatório
Final, entregue ao meu Chefe de Departamento e depositado no SEI, no Processo de Afastamento,
responsabilidade da PROPESQ da UNIR, logo em seguida. E, em um terceiro momento, junto à PROPESQ
da UFPA, com a finalização da disciplina no PPGL deles, que, devido à pandemia, começou apenas a par�r
de 10 de dezembro de 2020, e ainda com a finalização de uma par�cipação em um evento do PPGL da
UFPA, que foi adiado para abril, em decorrência da morte de um docente do PPGL deles. Devo dizer ainda
que morreu de Covid-19 a irmã da Coordenadora do PPG da UFPA, da professora Fá�ma, no dia 15 de
abril passado, o que nos abalou muito a todos, mas o novo e derradeiro Parecer da Supervisora foi
firmado e andaram os trâmites internos, que finalizaram, mas a pandemia levou a adiar a entrega da
cer�ficação, outra vez. Depositarei o Parecer da Supervisora no nosso grupo de WhatsApp do nosso
Mestrado em Letras." Terceiro informe: - Júlio Rocha "Queria ainda informar que par�cipei de banca de
qualificação junto à UNEMAT, como decorrência dos contatos ins�tucionais que o posdoqui permite. Sei
que isso de bancas externas está cada vez mais corrente, para todos nós, nem sei se deve constar como
item pensando no passado, porque nem demanda mais deslocamento, nem liberação nem registro em
SCDP etc. De qualquer modo, já comuniquei ao meu chefe de departamento e gostaria que constasse
como informe meu aqui devido a que se trata de outra forma de vinculação entre os nossos PPG, ou seja,
já é outro resultado do Pós-doutorado e creio que caberá na Sucupira.". Quarto informe: - Júlio Rocha
"Um outro resultado importante a destacar deste Seminário é haver sido disponibilizado pelo Jeferson,
com extrema agilidade, no site do Mestrado um dos nossos livros, lançados recentemente, organizado
pela professora Marília, pelo professor Aroldo (UNEMAT) e pelo professor Sidney (UFPA), para acesso
direto de discentes e demais interessados que possam se aproximar de nós. Assim, fica neste Informe a
proposta de que possamos não apenas disponibilizar no site da UNIR os livros em pdf que estão sendo
publicados, mas ainda, no espaço de cada Docente deste PPG, cada um dos ar�gos que ele publique ou
tenha publicado, em formato “Separata”, em que conste especificamente textos da sua autoria, para
maior facilidade de difusão de temas específicos que sejam do interesse de cada recorte de área de
conhecimento de que par�cipe cada pessoa, para facilitar a difusão. Embora não seja imprescindível,
todo mundo sabe do que se trata esse recorte em “Separata”, vou colocar exemplos, com denominações
de Livro (L) e de Ar�gos (Art) iniciando cada texto em pdf, para ser disponibilizado, no site do Mestrado,
no espaço de cada docente, que pode ser ali, junto ao seu link do La�es, respec�vo. Depositarei como
exemplo alguns itens no nosso grupo de WhatsApp do nosso Mestrado em Letras, para avanço, dentro do
possível". Quinto informe: - Júlio Rocha "Finalmente, mas não menos importante, é com respeito ao
nosso “Seminário de Pesquisa e Integração do Mestrado Acadêmico em Letras”, que presidi, mas tem no
Quesler o seu mais importante propositor, na equipe. Tenho a dizer um pouco além do que se sabe: Foi
um sucesso, com a par�cipação de mais de três dezenas de docentes com doutorado nas mesas de
apresentação dos trabalhos, que foram preparados pelo nosso pessoal pesquisador, discentes e
orientações, que está com as suas dissertações a meio caminho, que muito poderá aproveitar do tanto
que se debateu. Também foi um sucesso como evento, com o lançamento de livros, conferências (pelo
�tular da nossa PROPESQ e pela nossa Professora Dra. Patrícia Tondineli, que tratou do tema do Comitê
de É�ca, que muito beneficiou o nosso povo). Além disso, houve a difusão do evento pelo nosso Canal do
Mestrado, um trabalho exemplar do Servidor Técnico do NCH, Jeferson Venâncio, e da sua equipe, que
desdobraram em dois canais de YouTube paralelos as apresentações das mesas de debate, ocorridos nos
dias de nutrido repasse à Sociedade de materiais diversos, prestando contas sobre aquilo que fazemos no
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âmbito da Pós-graduação em Letras na UNIR. E �vemos ainda, como resultado, a assistência de quase
três mil pessoas, inscritas trezentas pessoas, e, além disso, ainda estamos procurando receber a inscrição
de pessoas que deverão receber inscrição, o que é importante porque fizemos uma Ação de Extensão,
com a homologação da Professora Walterlina, inclusive, para que a PROCEA possa vir a cer�ficar os
inscritos. Claro que teremos de suprir alguma eventual falha de inscrição, se não conseguirmos resgatar
aqueles que deverão ser cer�ficados pela sua par�cipação, mas (ainda) não se inscreveram, pela razão
que seja. Essa dificuldade está demorando a que concluamos os trabalhos defini�vamente, mas estamos
correndo atrás, para fazer com que cada qual saia feliz por ter par�cipado deste evento que, afinal, se
tornou gigantesco, em relação a outros congêneres anteriores. E sem dúvida cada pessoa deste PPGML
está de parabéns por este resultado que, claro, poderá ser melhorado, na próxima vez. Lembramos que a
Plataforma Sucupira poderá recepcionar tal acontecimento, não tão comum, em termos de par�cipação
de outras universidades e de difusão pela UNIR, estando hospedados os vídeos para verificação, a
qualquer tempo, pelos futuros interessados naquilo que se produz na Amazônia. [A professora Tondineli
explicou que poderemos dispor de um so�ware de localização de cada fala, nos vídeos, para referência
no relatório da Sucupira ainda do ano 2020.". Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Jefferson Venâncio de Oliveira Cabral, assis�ndo à
gravação da reunião, lavrei a presente Ata, que vai assinada eletronicamente por min e por todos os
membros do colegiado par�cipantes.

Documento assinado eletronicamente por JEFFERSON VENANCIO DE OLIVEIRA CABRAL, Assistente
em Administração, em 19/05/2021, às 13:15, 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 LUCAS MARTINS GAMA KHALIL, Docente, em
19/05/2021, às 13:52, 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 PATRICIA GOULART TONDINELI, Vice-Coordenador, em
19/05/2021, às 15:43, 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 MARILIA LIMA PIMENTEL COTINGUIBA, Coordenador(a),
em 19/05/2021, às 16:42, 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 19/05/2021, às
17:55, 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 19/05/2021, às
18:35, 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 JULIO CESAR BARRETO ROCHA, Docente, em 20/05/2021,
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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 0668309 e
o código CRC AF2A2CE4.
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