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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

MESTRADO EM LETRAS

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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. Marília Lima Pimentel Co�nguiba, que presidiu a sessão; a Vice-
Coordenadora Patrícia Goulart, os Professores Dr. Élcio Aloisio Fragoso; Dr. Júlio César Barreto Rocha; Dr.
Lucas Mar�ns Gama Khalil, Dra. Natalia Cris�ne Prado, Dr. Quesler Fagundes Camargos, Dr. Valdir Vegini 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, passando a tratar dos seguintes assuntos. A coordenadora
propôs que a reunião começasse pelo item 1 da pauta. Os membros do colegiado concordaram com a
proposta da coordenadora. Pauta. 1. Indicação e eleição de coordenador (a) e vice-coordenador (a) do
Programa. A professora Marília agradeceu o colegiado a colaboração durante o mandato de 4 anos. Disse
que fez o melhor possível para ajudar o Programa a crescer e conseguir nota 4 na avaliação quadrienal da
CAPES. Ato con�nuo, a coordenadora perguntou quem gostaria de se candidatar a coordenação e vice-
coordenação do Programa. Em seguida, a professora Patrícia e o professor Quesler se candidataram aos
cargos de coordenadora e vice-coordenador respec�vamente. O colegiado APROVOU por unanimidade.
Assim, foram eleitos por aclamação a professora Patrícia Goulart Tondineli coordenadora e o professor
Quesler Fagundes Camargos vice-coordenador do PPGML para o mandato de 2 anos, a par�r de 01 de
setembro de 2021. Após a apreciação do ponto 1 da pauta, a coordenadora passou para os informes.
Informes. 1. Avaliação quadrienal da CAPES (especificidades para publicações, prazos, atualização do
la�es, planilha de avaliação dos livros etc.). A coordenadora informou que juntamente com a professora
Patrícia finalizaram o preenchimento do relatório da avaliação quadrienal da CAPES. Marília pontuou as
dificuldades técnicas, por parte da CAPES para inserir os dados. A coordenadora falou das dificuldades
com relação à aderência de algumas publicações de docentes às linhas de pesquisa do Programa. A
professora Patrícia pontuou que os docentes devem publicar na área de Letras e nas linhas de pesquisa
do PPGML; 2. Projeto FAPERO/CAPES (novos bolsistas). A professora Marília explicou que foram
selecionados 11 bolsistas demanda social e 1 bolsista de pós-doutorado do projeto FAPERO/CAPES.
Informou ainda que a FAPERO ainda está em processo de cadastramento de bolsistas. Alguns bolsistas
foram cadastrados no mês de agosto e outros serão cadastrados no mês de setembro. Explicou que,
segundo o Andreimar da FAPERO, isso ocorreu devido ao sistema de cadastramento de bolsistas da
CAPES foi fechado no dia 20/08 e será aberto a par�r de 01 de setembro. Em seguida, a professora
Marília apresentou a bolsista de pós-doutorado selecionada pelo Edital FAPERO/CAPES, Denise Silva; 3.
Recurso PROAP para 2021. A professora Marília informa ao colegiado que o PPGML não possui mais
PROAP devido as modificações nas regras que a CAPES. Segundo a portaria da CAPES, os programas que
ob�veram 3 notas 3 nas úl�mas avaliações, não recebem bolsa demanda social e nem PROAP; 4. Fluxo de
demandas da coordenação em decorrência da ausência de técnico no Programa; A coordenadora
informou que até o momento ainda não foi designado um novo técnico para o programa, por essa razão,
solicita que os professores marquem as defesas no período da manhã, para que a estagiária Larissa possa
ajudar na transmissão via youtube. 5. O professor Valdir informou que está finalizando um livro que será
publicado pela editora temá�ca. O professor Júlio César asseverou que gostou da postura de publicar do
professor Valdir, e disse que é o�mista. Júlio Rocha disse, ainda, que gostaria de recordar que exis�u um
pedido seu de que fosse aprovado por este Mestrado um novo e-book, para este professor coordenar,
reunindo, no caso, trabalhos que recordassem, em capítulos, temas de Libras sob perspec�vas de
metodologias e objetos, segundo o trabalhado no nosso âmbito de stricto sensu. Júlio disse que
recupera, assim, uma temá�ca que era para ter sido, mas com o João, fui convencido de que era melhor
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aproveitar logo o tema dos Arquipélagos Culturais, que �nha sido o seu pos-doutorado, terminado então
recentemente. O professor afirmou que João Carlos fez um excelente trabalho de apoiamento. 6. O
professor Júlio Rocha informou que realizou duas qualificações de orientandos seus, no mês de agosto,
mas que suspendeu a apresentação da qualificação de uma terceira orientanda, após conversar com os
outros membros da banca, devido a alguns problemas com o seu texto, que não fazia as referências todas
às citações (páginas acrescentadas no úl�mo dia, após o lançamento do quan�ta�vo de páginas no
SIGAA). Disse, também, que sabe que não se pode falar de plágio, porque essa figura se refere a cópia de
má-fé, com interesse econômico de obter vantagens indevidas, e isso somente pode ser comprovado por
meio de processo judicial, que deverá ser movido pelos responsáveis diretos pelos direitos de autor.
Segundo o professor Júlio, poderia se falar de cópia como ilícito administra�vo, talvez. Mas também
demandaria instaurar procedimentos em que coubesse contraditório e ampla defesa. O professor Júlio
asseverou que conversou com a banca e decidiram não tomar essa inicia�va. Segundo o professor, os
membros da banca, incluindo o orientador, poderiam levar o debate a banca e constatar a infração é�ca
e assim combinar, na presença dela, para reprovar a qualificação, e talvez levar ao desligamento da
pesquisadora do curso, conforme a defesa dela não desse conta de responder ao quesitamento da banca.
Assim, segundo o professor, a banca achou esse procedimento inadequado, sobretudo nesse momento
de pandemia, em que uma dosagem maior de compreensão e de empa�a devem mover a nossa gente.
Então, em conversa com os demais membros da Banca, ficou decidido que o orientador revisaria com a
pesquisadora as nossas bases, trocariam o assunto da dissertação, até porque sair re�rando o que fosse
cópia daquilo que seja texto original daria muito trabalho, retomariam do início os debates, aproveitando
as leituras realizadas etc. O professor Júlio acrescentou que já começou a conversar com a pesquisadora,
que está aceitando todas as medidas e pediu desculpas, por ter deixado a situação chegar ao pé em que
se encontra, e agradeceu a compreensão dos membros da Banca. Por fim, acrescentou que depois
marcará nova data para qualificação, aproveitando que a CAPES estendeu até o final de 2021 o prazo para
defesa do nosso povo que entrou em 2019. 6. Outros; Compromisso dos discentes com as dissertações.
Os professores Júlio Cesar e o professor João Carlos levantaram a questão de reforçar o
comprome�mento dos discentes com o programa. PAUTA. 2. Calendário para 2021/2 e 2022/1; A
professora Patrícia Goulart sugere que o colegiado defina o calendário do PPGML após a votação no
CONSEA do calendário da graduação. O colegiado APROVOU a sugestão da professora Patrícia. 3. Evento
do PROCAD/Amazônia; A professora Patrícia Goulart explana o evento que ainda no ano de 2021
in�tulado “Diásporas das línguas indígenas, que está organizado pelos professores João Carlos, Marília
Pimentel, Quesler Fagundes e Patrícia Goulart, com o obje�vo de refle�r sobre a relação da universidade
e dos povos indígenas. A professora Patrícia informou, ainda, que enviará a proposta a todos os docentes
do colegiado. Após a exposição da o colegiado APROVOU a proposta do evento; 4. Aprovação da banca
de defesa da Célia dos Santos Sales. Houve a troca de orientador devido a aposentadoria da professora
Lusinilda Carla, o professor Quesler Fagundes aceitou orientar a Célia dos Santos na dissertação que já
estava em andamento. A defesa da discente será realizada no dia 31/08/2021. O colegiado APROVOU a
realização da banca de defesa da discente Célia dos Santos Sales. 5. Outros; A troca de orientação da
discente Ana Carolina Ferrari. Com anuência do orientador, professor João Carlos, a referida discente terá
como orientadora, a professora Patrícia Goulart, ambos estão de acordo. O colegiado APROVOU a troca
de orientador; 6. Outros; Conivência do colegiado relacionado a nota de agradecimento. A professora
Patrícia sugeriu ao colegiado que uma nota de agradecimento a professora Marilia pelos 4 anos na
coordenadoria do programa. O colegiado aprova a nota de agradecimento. 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 MARILIA LIMA PIMENTEL COTINGUIBA, Coordenador(a),
em 01/09/2021, às 10:16, 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 01/09/2021,
às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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