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COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS 
 
 
                                                                                                             

Porto Velho, 8 de Setembro 2021 

Assunto: Análise e Avaliação Parcial dos Programas. 

Referência: Resposta ao Ofício nº 550/2021-CPE/CGPE/DPB/CAPES, Processo nº 
23038.004800/2019-96- SEI nº 1527750. 

 

                                     Senhor Coordenador de Programa Especiais Capes, 

 

 1) Cumprimentando-o, cordialmente, vimos por meio deste Ofício, responder os 

questionamentos relacionados a execução do projeto: Processo: 88887.200508/2018-

00 (Migrado - SICAPES3) “Diásporas Amazônicas: Língua, Cultura E Educação Sob O Signo 

Da Diversidade”, considerando o parecer da avaliação da equipe técnica da Capes, por 

meio de uma consultoria especializada, conforme previsto no Edital nº 21/2018 

PROCAD-AMAZÔNIA. 

 

 2) Em resposta ao Ofício nº 550/2021-CPE/CGPE/DPB/CAPES, Processo nº 

23038.004800/2019-96- SEI nº 1527750, que assegura que o pagamento da 3ª parcela 

do projeto para o ano de 2021, encontra-se vinculado  recomendações exigidas a 



respeito do projeto: (Diásporas Amazônicas: Língua, Cultura e Educação Sob o Signo da 

Diversidade), passamos aos esclarecimentos dos seguintes pontos destacados no ofício: 

 
I. Apresentação do demonstrativo detalhado das despesas com apresentação 

detalhada da participação de cada membro das instituições proponente nos trabalhos 
em andamento.  

 

 Em resposta a esse questionamento é necessário primeiro esclarecermos que as 

orientações que recebemos de técnicos da Capes em relação as prestações de conta 

parciais para recebimento das parcelas foram que fosse preenchido um ‘Relatório de 

Execução Prestação de Contas Parcial’, conforme anexo I, disponibilizado neste 

ofício, assegurando o seguinte:  

 
 

“O documento deverá ser preenchido, datado, impresso, assinado pelo 
Coordenador do Projeto e anexado ao SIPREC juntamente com o Extrato 
(FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB PESQUISA/CAPES); não serão 
aceitos documentos encaminhados por e-mail ou por outros meios 
(Anexo I).  
 
 

 Por conta desta orientação, o encaminhamento recomendado era que fosse 

enviado apenas ‘os extratos da conta bancária’, sendo que os detalhamentos da 

prestação de conta ocorreriam apenas na ‘prestação de conta final’, no “Sistema de 

Prestação de Contas da Capes” (SIPREC). Em cumprimento as essas orientações, 

realizamos duas prestações de contas para o recebimento da segunda e a terceira 

parcela.  

  Veja que as informações solicitadas era outras das  atuais solicitações presentes 

Ofício nº 550/2021-CPE/CGPE/DPB/CAPES. Essas informações teriam que ser levadas  

em consideração pelos  pareceristas dos relatórios, mas parece que fizeram uma análise 

sem considerar as próprias orientações recebidas e documentadas pelo coordenador do 

projeto.  

  Todavia, apresentamos abaixo um quadro síntese das memórias das despesas 

realizadas até o momento para a  execução do projeto Processo: 88887.200508/2018-

00 (Migrado - SICAPES3) “Diásporas Amazônicas: Língua, Cultura E Educação Sob O Signo 

Da Diversidade”, em cumprimento ao que foi solicitado pelo ofício Ofício nº 550/2021-

CPE/CGPE/DPB/CAPES, considerando todos os questionamentos apontados. 

Inicialmente apresentamos um quadro das despesas realizadas até 2020  para execução 



do projeto, considerando que até momento aguardamos resposta de dilatação de 

prazos por conta da pandemia da covid-19.  

 
 

MEMÓRIA DESPESAS PROCAD – UNIR 2019 

Despesas  Descrição  Valaor  
Passagens aerea  II Siella  Passagens para os pesquisadores 

Sidney Facundes Marilia Ferreira da  
UFPA para participar do II Siella  

4.660,24 

Passagens aerea  II Siella Alexandre  lexandre Mariotto Botton e 
Aroldo  José Abreu Pinto (Unemat) 

para participar do II Siella.  

2.170,04 

Diárias  Marilia Ferreira  960,00 

Diárias  Sidney Facundes 960,00 

Diárias  Aroldo José 960,00 

Diárias  Alexandre Button  960,00 

Passagens II Seminario Gelcia Para os pesquisadores João Carlos 
Gomes e Noraides Almeida 

participarem do  II SEMINÁRIO DO 
GELCIA e II SIPLI-NORTE "ANO 
INTERNACIONAL DAS LÍNGUAS 

INDÍGENAS: DESCRIÇÃO, 
DOCUMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO 

ESCOLAR E 
POLÍTICAS LINGUÍSTICAS" 

3.727,44 

Díarias  II Gelcia João Carlos Gomes  1.600,00 

Diárias  II Glecia Noraides Ferreira Almeida  1.600.00 

Passagens   Josiane Santiago de Lima Pereira do 
PPGE Unemat para realizar missão de 

estudo na UNIR voltado para literatura 
e cultura surda na amazônia.  

2.195,92 

Livros Ebook  Produção de dois E-book’s: Primeiro 
ommo resultado do II Siella e outro 

voltado para produção das Diásporas 
amazônicas realizada pelos 
pesquisadores da Procad 

 

2.000,00 

Material de Consumo  Papel + canetas para o evento e 
PPGL/UNIR 

522,00 

Total  22.315,64 

 

MEMÓRIA DESPESAS PROCAD – UNIR 2020 

Despesas  Beneficiário  Valaor  

Passagens  Missão de Estudo voltado para  
Migração no Amapá como ações da 

pesquisadora: Marilia Pimentel e sua 
orientanda Elyzânia Torres Tavares.  

3.506,62 

Passagens  Missão de Estudo Migração no Amapa 
com a participação de alunos de 
iniciaçião cientifica Mirla Cristina 

Santos da Silva e  Gabriel Costa Pereira 

2.943,42 

Livro Epistemologia  Livro com resultados de pesquisas 
relacionado aos Estudos surdos no 

contexto amazônico.   

2.900,00 

Total  9.350,04 



 

SINTESE DAS DESPESAS PROCAD AMAZÔNIA  

2019 22.315,64 

2020 9.350,04 

Total despesas  31.665,68 

Limite disponível  48.326,32 

 

 

Cumprir informo-los ainda que no ano de 2020, considerando o pandemia da covid-19, 

encaminhamos o   OFÍCIO Nº 01/2020-PROCAD/UNIR (ANEXO II) solicitando o seguinte: 

 
Vimos por meio deste consultar se haverá dilatação de prazo 
para execução do nosso projeto Procad Amazônia, por conta da 
pandemia da Covid-19, que ocasionou atrasos na execução de 
várias ações programadas no projeto? Por conta disso, 
realizarmos um aditamento na planilha de execução financeira 
(conforme planilhas demostrada abaixo no anexo I), 
considerando que a maior parte dos recursos estavam 
programados para diárias e passagens. Todavia, com as 
recomendações sanitárias de distanciamento social da 
pandemia, tornou-se impossível realizamos intercâmbios entres 
os pesquisadores envolvendo diárias e passagens. Como 
estamos realizando diversas ações acadêmicas na modalidade 
remota, tem gerado a necessidade de pagamentos de pessoas 
físicas, publicações de materiais didáticos e livros, que 
necessitam de dotação de aporte financeiro do projeto. O 
aditamento realizado para o reordenamento financeiro dos 
recursos de diárias e passagens foram para: material de 
consumo, serviços de terceiros de pessoas física e jurídica, entre 
outras despesas, sem ferir o que era permitido para dotação 
orçamentária do projeto. Nestes termos, submeto as planilhas 
para análise e aguardo deferimento, para que possamos realizar 
a gestão do projeto sem risco de problemas na prestação de 
conta final. 
 

 Neste contexto, do ofício encaminhando, aproveitamos o ensejo para solicitar 

que ainda estamos aguardando a resposta ao documento encaminhado em   13 de outubro 

de 2020, para que possamos realizar a gestão do projeto sem risco de temos 

problemas na prestação de conta final. 

 

II.Estratégia para fixação efetiva dos pós-graduandos na região Amazônica.  
 

 Essa é uma questão que se encontra ancorada nos próprios objetivos de criação 

do Programa de Mestrado acadêmico em letras da Universidade Federal de Rondônia. 

Conforme o regimento interno do programa, o artigo 1°, assegura que “o Curso de 



Mestrado Acadêmico em Letras, aprovado pela Resolução n.º 201/CONSEA, de 24 de 

março de 2009, é curso em nível de mestrado, do Campus de Porto Velho da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia. O Curso é regido pelo Estatuto e pelo Regimento da 

Universidade Federal de Rondônia, pelas normas complementares editadas pela 

Instituição e demais normatizações editadas pelo Colegiado do Curso no âmbito de sua 

competência. 

 Neste contexto, cumprir informá-los, que o PPGL/UNIR tem como objetivo 

regimental oferecer ao Estado de Rondônia professores Pesquisadores qualificados, 

agregando-lhes uma visão brasileira e amazônida das línguas, sem perder de vista o 

caráter universal das investigações linguísticas e culturais, favorecendo assim o 

desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre comunidades locais urbanas, 

indígenas e ribeirinhas da Amazônia.  

 Neste cenário, o EDITAL Nº 21/2018, do Programa Nacional de Cooperação 

Acadêmica na Amazônia – PROCAD/Amazônia, que tem por objetivo apoiar projetos 

conjuntos de ensino e pesquisa, em instituições distintas, visando  aprimorar a formação 

de pós-graduando para  à melhoria da qualidade dos PPGs, vinculados às Instituições 

dos estados da Região Norte, tem contribuído sobremaneira para realizamos ações 

acadêmicas voltadas para a diminuição das assimetrias regionais observadas no Sistema 

Nacional de Pós-Graduação (SNPG), conforme diretrizes do Plano Nacional de Pós-

Graduação (PNPG 2011-2020).  

 Neste sentido, todas ações realizadas até o presente momento foram voltadas 

para alcançamos a melhoria da nota do ciclo avaliativo do PPGL/UNIR no quadriênio 

2017-2020. Para isso buscamos fomentar as publicações dos resultados das pesquisas e 

estudos dos projetos em andamento no contexto do PPGL/UNIR, relacionados aos 

objetivos do Procad-Amazônia. Considerando que somos nota 3, e os programa da UFPA 

nota 5 e da Unemat nota 4, que buscamos como parceiros para concorrer ao edital 

21/2018 do Procad-Amazônia, visando assegurar assimetrias  de ações acadêmicas que 

pudesse contribuir  com a qualidade e a melhoria do desenvolvimento do programa de 

mestrado acadêmico em letras no contexto amazônico no estado de Rondônia.  

 

III.Definir melhor a atuação dos egressos dos PPG para contribuir para criação de linhas 
de pesquisa, ações de internacionalização do PPG e avanço do conhecimento na área.  
 

 Considerando que o edital o EDITAL Nº 21/2018, do Programa Nacional de 

Cooperação Acadêmica na Amazônia – PROCAD/Amazônia, em seus objetivos 



específicos asseguram que é para promover a consolidação dos PPGs nota 3 dos estados 

da Região Norte, de forma a estimular o aumento da nota do curso e estimular a 

interação cientifica-acadêmica de modo a constituir redes de cooperação para a 

estimular a criação de novas linhas de pesquisa, estamos programando para o ano de 

2021, várias ações voltadas para ‘a década das línguas indígena’, com a intenção de 

fomentamos a criação de uma linha de pesquisa no contexto do PPGL/UNIR voltada para 

o estudo das línguas e das culturas e identidades dos povos indígenas do estado de 

Rondônia.  

 Neste sentido, a participação da PPGL/UFPA na rede vem contribuindo 

sobremaneira com ações voltadas para a consolidação das propostas de melhoria dos 

estudos das línguas indígenas. Em 2019, por exemplo, participarmos do  II SEMINÁRIO 

DO GELCIA e II SIPLI-NORTE "ANO  INTERNACIONAL DAS LÍNGUAS INDÍGENAS: 

DESCRIÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO ESCOLAR E POLÍTICAS LINGUÍSTICAS", que 

corroborou sobremaneira para reconhecemos a importância dos registros e 

documentação das línguas indígenas no contexto amazônico.  

 Neste cenário em  tela, para o segundo semestre de 2021, estamos em processo 

de organização de um evento acadêmico liderando pelo PPGL.UNIR, via Procad 

Amazônia, intitulado: Diásporas das línguas indígenas no Estado de Rondônia: Refletindo 

a Década Internacional das Línguas Indígenas. O evento encontra-se em processo de 

organização e será realizado em rede com a participação do Programa de Pós-graduação 

em Letras da UFPA e o Programa de Pós-graduação em Estudos Literários da UNEMAT, 

objetivando “discutir os sentidos da noção de ‘diversidade linguístico-cultural’ no 

contexto amazônico, por meio da realização de estudos e pesquisas focados em língua, 

educação, saúde e território, com diferentes populações indígenas que compõem o 

tecido social da região amazônica no estado de Rondônia”. 

 Considerando que foi lançado Pelo UNESCO a Década Internacional das Línguas 

Indígenas no Brasil de 2022 a 2032, ocorrido oficialmente em 12 de agosto do corrente 

ano, neste evento fomentado pelo PROCAD/UNIR, o foco será as línguas originárias, 

cujas discussões terão como centro: (i) a descrição linguística das línguas originárias 

amazônicas, (ii) a “análise de práticas e representações sociais” dos povos indígenas e 

(iii) a análise das diversas nuances que cerceiam a Educação Escolar Indígena. 

 Além disso, temos em andamento um Grupo de Trabalho (GT) do PPGL/UNIR 

para que seja reformulado o regimento interno do programa, visando a realização de 



estudos voltados para a viabilidade de criação de novas linhas de pesquisas no 

PPGL/UNIR.  

 Acreditamos que essas ações irão contribuir para as ações de internacionalização 

e de melhoria do PPGL/UNIR com aporte de recursos do Procad-Amazônia. 

Considerando que estabelecemos como objetivo do projeto: “Realizar descrição, análise 

e documentação de línguas, linguagens, literatura e estudos das diversidades culturais 

de ribeirinhos, imigrantes, feirantes, quilombolas, indígenas e surdos, entre outros 

matizes que produzem discursos relativos a diferentes diásporas e práticas 

socioculturais dos ambientes amazônicos, partindo de diferentes posições 

epistemológicas e visando à melhoria da qualidade dos mestrados acadêmicos em letras 

das instituições Universidade Federal de Rondônia, Universidade Federal do Pará e 

Universidade Estadual do Mato Grosso, o evento programado irá contribuir 

sobremaneira para a promoção de interações científicas e acadêmicas na construção de 

uma rede de cooperação voltada para o equilíbrio regional da pós-graduação na região 

norte do Brasil. 

 

IV.Demonstrar o estágio de desenvolvimento de cada um dos objetivos específicos 
apresentados no projeto e qual será a estratégia para aferir se a meta dos objetivos 
foi cumprida. 
 
 Essa é uma questão que concordamos como gestor do projeto com o parecerista: 

há muito objetivos específicos. Considerando os atrasos dos repasses das parcelas do 

Procad-Amazônia, a pandemia da covid-19, entre outros problemas  que não permitiram 

a realização das atividades presenciais, tornou-se humanamente impossível cumprirmos 

todos os objetivos específicos que almejavam a rede de cooperação na construção da 

proposta representada pela pesquisadora Marilia Pimentel (PPGL/UNIR), e pelos 

pesquisadores:  Sidney Da Silva Facundes (PPGL/UFPA) e Aroldo Jose Abreu Pinto 

(PPGEL/UNEMAT). Pensando na exequibilidade da proposta acreditamos que seja 

possível realizamos a execução dos seguintes objetivos específicos:  

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO DA META  
 

1. Avançar no processo de descrição linguística de 
variedades do português brasileiro e de outras 
línguas faladas na região amazônica, incluindo-se 
línguas indígenas, línguas de fronteira e imigração 
e línguas de sinais; 

Fomento com acompanhamento de projetos de 
pesquisas no contexto da rede voltados para 
documentação das línguas  e variedades no 
contexto amazônico.  Temos pesquisadores 
realizando orientações de projeto neste contexto 



que irá gerar produto voltado para esse objetivo 
específico.  
 

2. Documentar saberes tradicionais de 
ribeirinhos, barbadianos, feirantes, quilombolas, 
indígenas e surdos essenciais para o avanço de 
pesquisas sobre esses grupos, inclusive aqueles 
voltados para a descrição de suas línguas; 
 

Temos vários pesquisadores executando projetos 
pesquisas relacionados a documentação destes 
saberes tradicionais que poderá gerar a 
organização da produção de um e-book como 
produto que materializa o cumprimento deste 
objetivo específico.   
 

3. Analisar as formas de representação de 
ribeirinhos, barbadianos, feirantes, quilombolas, 
indígenas e surdos em textos literários, nas artes 
plásticas e em outros produtos culturais 
contemporâneos; 
 

As análises destas formas de representações há 
vários projetos de pesquisa em execução que 
poderá também ser materializado em e-book que 
materializa as produções acadêmicas deste 
objetivo.  

4. Analisar as formas de incorporação de 
variedades amazônicas do português no ensino de 
língua materna, bem como a incorporação de 
outras línguas (indígenas, de imigração, de sinais) 
em experiências de escolarização específicas; 
 

Análise de incorporação de línguas indígenas, de 
imigração, de sinais, temos vários projetos de 
pesquisas em andamento que poderá contribuir 
para a identificação dessas experiências em 
processos de escolarização. Quando a 
incorporação de variedades amazônicas do 
português no ensino de língua materna, ainda é 
objeto de pesquisa pretendemos fomentar nos 
próximos anos.   
 

 
5. Identificar pontos fortes e pontos fracos nos 
processos de ensino e aprendizagem voltados 
para esses grupos e apresentar propostas 
concretas de melhorias (como a produção de 
materiais didáticos, a realização de experiências 
de ensino etc.); 
 

A produção de materiais didáticos voltado para a 
realização de experiências de ensino e 
aprendizagem em contexto escolar faz parte da 
meta para esse objetivo específico.  
 

 
 

V.Estabelecer o estágio do cumprimento de metas referentes aos objetivos propostos.  
 

Considerando o tempo disponível para execução do projeto estamos trabalhando com 

o seguinte cronograma de gestão do projeto  para o cumprimento dos objetivos e metas 

propostos no projeto. Todavia, sentimos a necessidade de dilatação dos prazos para que 

possamos reorganizar o cronograma de execução do projeto para a partir de 2022.  

 

VIII. Cronograma e Gestão do Projeto 

 
 
Objetivos  

 
 
Atividades 

ESTÁGIO DO CUMPRIMENTO 

2018 2019 2020 2021 202
2 

1. Avançar no 
processo de 
descrição 
linguística de 
variedades do 
português 

1.1 Revisar as descrições linguísticas das 
línguas Parkatejê, Apurinã e outros, 
incorporando a estas descrições 
posteriores presentes na 
literatura e avaliando os itens que ainda 
carecem de descrição. 

 x x x x 



brasileiro e de 
outras línguas 
faladas na região 
amazônica, 
incluindo-se línguas 
indígenas, línguas 
de fronteira e 
imigração e línguas 
de sinais; 

1.2. Realizar análises da Língua Brasileira 
de Sinais no contexto amazonico.  

 x x x x 

1.3 Descrever e analisar as línguas de 
fronteira. 

     

1.4 Descrever e analisar os contextos de 
ensino da língua portuguesa como 
língua de acolhimento para imigrantes. 

  x x x 

2. Documentar 
saberes tradicionais 
de ribeirinhos, 
imigrantes, 
feirantes, 
quilombolas, 
indígenas e surdos 
essenciais para o 
avanço de 
pesquisas sobre 
esses grupos, 
inclusive aqueles 
voltados para a 
descrição de suas 
línguas; 

2.1 Coletar, descrever e analisar as 
narrativas tradicionais mais importantes 
dos povos amazônicos; classificar as 
diferentes narrativas de acordo com 
suas funções e características 
linguísticas; traduzir diferentes 
narrativas para o português 
com falantes bilíngues. 

 x x x x 

2.2 Fazer um levantamento dos 
materiais didáticos utilizados nos cursos 
de português para imigrantes e analisar 
esses materiais. 

  x x x 

2.4 Coletar, descrever e analisar 
narrativas tradicionais de ribeirinhos, 
quilombolas e imigrantes. 

  x x x 

3. Analisar as 
formas de 
representação de 
ribeirinhos, 
barbadianos, 
feirantes, 
quilombolas, 
indígenas e surdos 
em textos literários, 
nas artes plásticas e 
em outros produtos 
culturais 
contemporâneos; 

3.1 Recolher e reunir para um banco de 
dados trabalhos acadêmicos 
(dissertações, teses e artigos) que 
abordam registros acerca da imagem do 
indígena em pesquisas na área dos 
estudos literários. 

  x x x 

3.2 Analisar e extrair do conjunto 
possíveis vertentes da produção 
literária indigenista no Brasil. 

  x x x 

3.3 Identificar a prosa de ficção 
veiculada em fontes primárias que 
sistematizem a figura do indígena e sua 
representação cultural na Amazônia e 
reconhecer as obras literárias 
oitocentistas da Amazônia, nas quais 
personagens indígenas são referidas. 

  x x x 

4. Analisar as 
formas de 
incorporação de 
variedades 
amazônicas do 
português no 
ensino de língua 
materna, bem 
como a 
incorporação de 
outras línguas 
(indígenas, de 

4.1 Coletar trabalhos acadêmicos 
(dissertações, teses e artigos) que 
tratam de políticas e práticas de ensino 
em escolas indígenas ou similares. 

  x x x 

4.2 Formar um banco de dados de 
materiais didáticos utilizados para o 
ensino de línguas indígenas e para o 
ensino de português para imigrantes no 
Brasil. 

  x x x 

 

 

 São essas informações que temos em resposta ao Ofício nº 550/2021-

CPE/CGPE/DPB/CAPES, de 25 de agosto de 2021, estipulando o prazo para readequação 

e atendimento as demandas destacadas em 15 dias, ou seja até a data improrrogável de 



10/09/2021, encaminhado por Márcio Moura de Castro, Coordenador(a) de Programas 

Especiais, com documento assinado eletronicamente em 27/08/2021, às 10:06, 

conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 54, inciso II, da Portaria nº 

06/2021 da Capes, informando o código verificador 1527750 e o código CRC 28F01499.  

 

 Nestes termos, nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos, caso 

sejam necessários.  

 

 

João Carlos Gomes 
Coordenador Procad-Amazônia/PPGL/UNIR  


