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ANÁLISE TÉCNICA 

DADOS DO PROJETO 

Programa/Edital: Procad Amazônia - Edital nº 21/2018 

AUXPE: 2861/2018 Vigência: dezembro/2018 à setembro/2023 

 
Período do Relatório: 2019-2020 

Instituição principal: Universidade Federal de Rondônia 

Coordenador: João Carlos Gomes 

Instituição associada: Universidade Federal do Pará 

Coordenador: Sidney da Silva Facundes 

Instituição associada: Universidade do Estado de Mato Grosso 

Coordenador: Aroldo Jose Abreu Pinto 

CHECK LIST 

Relatório: ☒ Parcial ☐ Final 

Extrato Bancário Atualizado: ☐ Sim ☒ Não 

EXECUÇÃO DE RECURSOS 

Valor de Custeio (quantidade liberada): Total: R$ 79.992,00 (referente a 1ª, 2ª parcela). 

Prestado Contas (SIPREC): 0,00 
Data: 11/03/2021 

EXECUÇÃO DE BOLSAS 

Modalidades Auxílio Moradia 
Bolsa 

Pós-Doutorado 
Doutorado Sanduíche no 

Exterior 
Professor Visitante 

no Exterior 
Concedidas 96 48   

Utilizadas 23 12   

ANÁLISE ESPECIALIZADA 

PARECER ESPECIALIZADO (preenchimento exclusivo do consultor) 
*O campo destinado ao Parecer pode ser ampliado por meio de inclusão de novas linhas. 

A aplicação dos recursos está em conformidade com os objetivos gerais e específicos do Edital 
n°21/2018 PROCAD AMAZÔNIA, item 1.1 e 1.2, e os objetivos descritos no projeto conforme o roteiro 
básico disponibilizado? 

 

☐ Sim 
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☐ X Não 

Coordenador constante do Relatório de Execução: Nair Ferreira Gurgel do Amaral . O nome 

constante no Formulário de Acompanhamento do Projeto é João Carlos Gomes e não Nair Ferreira 

Gurgel do Amaral. 
 

Essa resposta apresenta dificuldades. Não parece ter sido enviada a prestação de contas das despesas 
lançadas no SIPREC, até o momento. Foram liberados quase R$ 80.000,00 e a informação é de que foram 
utilizadas 23 de 96 auxílio moradia e 12 de 48 parcelas de BPD. Não é explicitado como os recursos serão 
aplicados para alavancar o PPG da instituição proponente. Por outro lado o relatório é muito genérico o 
que dificulta a análise. 
A participação da Instituição Associada 2 não pode ser avaliada porque quase nada é relatado, 
explicitamente, sobre a ENEMAT ao contrário do que acontece em relação à UFPA e UNIR. 
O objetivo geral e os 17 objetivos específicos não foram claramente abordados no relatório. 
O segundo evento: ARQUIPÉLAGOS CULTURAIS DA AMAZÔNIA organizado pelo Bolsista 
pós-doutorado pelo Procad-Amazônia na Universidade Federal do Pará (UFPA) tratou de lives com várias 
seções de debates e discussões acadêmica voltadas para subprojeto, intitulado “Arquipélagos Culturais 
na Amazônia: Estrutura e ressignificação de ilhas culturais” a partir de dissertações da UFPA, UNIR e 
UNEMAT, na abordagem. As lives buscaram fomentar os debates acadêmicos voltados para a 
identificação de Arquipélagos Culturais ressignificados em ilhas culturais de povos indígenas 
e de Cultura Surda, no ambiente amazônico, no contexto do PROCAD Amazônia. 
O evento na modalidade remota proporcionou realização de diagnósticos acadêmicos 
dos arquipélagos das ilhas culturais na Amazônia, especialmente aquelas pesquisadas por 
projetos de dissertações e teses os programas da instituições que compõem o Procad 
Amazônia (UNIR, UNEMAT e UFPA), que compreende uma área que engloba nove estados do Basil. 
Neste contextos os debates com pesquisadores da rede contribuiu para realização 
de um mapeamento dos estudos das diásporas amazônicas que farão parte do relatório final 
do Estágio Pós-doutoral do professor Júlio César Barreto Rocha. As explicações são genéricas e só 
poderão ser avaliadas no contexto acima, após o relatório final do bolsista Posdoc. 

 

O detalhamento do uso dos recursos liberados é muito débil e precisa ser cobrado pela CAPES. 
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Os três eixos do projeto são: língua, cultura e educação. Para o desenvolvimento desses eixos o relatório 
explica a respeito da participação do Programa de PG em Letras da UFPA, mas diz muito pouco da 
parceria com a UNEMAT. 

 

A justificação apresentada pelo Coordenador é a pandemia. Em mais de um parágrafo solicita 
prorrogação do prazo de execução do projeto. 

 

A descrição dos resultados alcançados não justifica, smj, os recursos destinados pelo PROCAD para o 
desenvolvimento da Pós-Graduação na área, porquanto baseia-se, tão somente, na realização de dois 
intercâmbios interdisciplinares por meio de dois eventos acadêmicos e consolidação da organização de 
dois livros, produtos desses eventos. A colaboração interinstitucional com a UFPA, foi brevemente 
discutida, porém nada ou muito pouco é destacado sobre a participação da UNEMAT . 

 

É afirmado que o projeto “vem promovendo a criação de uma rede de pesquisa com o objetivo de 
articular pesquisas que têm como ponto de convergência o interesse pelas línguas e culturas 
amazônicas”, porém como essa promoção está ocorrendo não é explicado claramente. 

 

Da mesma forma, a Bolsa de Pos-doutorado é exemplificada como sendo ação que “tem gerado bons 
resultados de intercâmbios culturais entre as instituições da rede” sem ilustrar como isso ocorre. 

 

A produção acadêmica relatada foi a realização de dois eventos: Epistemologias dos Estudos surdos nos 
entre Lugares da Amazônia (Webinar vinculado ao Mestrado Acadêmico em Letras, Dept de Libras, da 
UNIR) e Arquipélagos Culturais da Amazônia., organizado pelo Prof. Júlio Cesar Barreto Rocha, bolsista 
Posdoc da UFPA, pelo PROCAD. 

 

Ao lado dos eventos o outro ponto positivo do projeto reforçado no relatório é a participação de um 
pós-doutor da UFPA no estudo que tem possibilitado ações conjuntas das instituições envolvidas. 

 

 

 

As ações em andamento (formação de recursos humano, publicações, titulações em andamento...) no 
âmbito do projeto está em conformidade com os objetivos gerais e específicos do Edital n°21/2018 
PROCAD AMAZÔNIA, item 1.1 e 1.2, e os objetivos descritos no projeto conforme o roteiro básico 
disponibilizado? 

 

☐ Sim 

☐ XNão 
 

Os três eixos do projeto são: língua, cultura e educação. Para o desenvolvimento desses eixos o relatório 
explica a participação do Programa de PG em Letras da UFPA, mas diz muito pouco da parceria com a 
UNEMAT. 

user
Realce

user
Realce

user
Realce



4 
 

 

 
 

A justificação apresentada pelo Coordenador é a pandemia e em mais de um parágrafo solicita 
prorrogação do prazo de execução. 

 

A descrição dos resultados alcançados não justifica, smj, os recursos destinados pelo PROCAD para o 
desenvolvimento da Pós-Graduação na área, porquanto baseia-se, tão somente na realização de dois 
intercâmbios interdisciplinares por meio de dois eventos acadêmicos e consolidação da organização de 
dois livros, produtos desses eventos. A colaboração interinstitucional com a UFPA, foi brevemente 
discutida, porém nada ou muito pouco é destacado sobre a participação da UNEMAT . 

 

É afirmado que o projeto “vem promovendo a criação de uma rede de pesquisa com o objetivo de 
articular pesquisas que têm como ponto de convergência o interesse pelas línguas e culturas 
amazônicas”, porém, a maneira como essa promoção de rede está ocorrendo não é explicado 
claramente. 

Da mesma forma, a Bolsa de Posdoc é exemplificada como sendo ação que “tem gerado bons resultados 
de intercâmbios culturais entre as instituições da rede” sem ilustrar como isso ocorre. 

 

A produção acadêmica relatada é a realização de dois eventos: Epistemologias dos Estudos surdos nos 
entre Lugares da Amazônia (Webinar vinculado ao Mestrado Acadêmico em Letras, Dept de Libras, da 
UNIR) e Arquipélagos Culturais da Amazônia, organizado pelo Prof. Júlio Cesar Barreto Rocha, bolsista 
Posdoc da UFPA, pelo PROCAD. Essa participação de pós-doutor da UFPA no estudo, segundo o relatório, 
tem possibilitado ações conjuntas das instituiçõee promovente e associadas. 

 

Por favor, indique, aqui, suas sugestões, considerações ou orientações voltadas a melhoria da 
execução do projeto: 

Considerando que a atividade exercida via Web foi ressaltada como de extrema importância para 

alcançar os objetivos, sugiro incrementar essa atividade para consolidar o PPG com menor gasto, maior 
transparência, mais universalidade e maior abrangência desses estudos. A atividade presencial ficaria 
restrita a projetos pontuais e específicos. 
O projeto lista 17 objetivos específicos a saber: 
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; 
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; 
3. Analisar as formas de representação de ribeirinhos, barbadianos, feirantes, quilombolas, indígenas e 
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surdos em textos literários, nas artes plásticas e em outros produtos culturais contemporâneos; 
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; 
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.); 
6. Promover qualificação e discussões entre docentes e discentes envolvidos no projeto, assim como 
entre os professores e os integrantes das comunidades de falantes, em ações de avaliação e 
planejamento linguístico necessários à formatação da proposta do curso de formação de professores 
em contextos de ensino de línguas na Amazônia; 
7. Discutir os fundamentos teóricos necessários à organização de um ensino de línguas considerando as 
peculiaridades locais e regionais, de modo a demonstrar como o conhecimento produzido pela descrição 
linguística pode ser integrado à elaboração de programas de ensino, currículos e práticas escolares. 
8. Possibilitar a reflexão e o estudo teórico acerca da intersecção entre o local (regional), o nacional e o 
estrangeiro expressos pela literatura. 
9. Discutir o status de utilização da literatura destinada aos deficientes auditivos e visuais na região. 
10. Identificar e problematizar particularidades do estético na produção literária da região Amazônica. 
11. Identificar e analisar aspectos da cultura de língua portuguesa e hispano-américa, incluindo a 
produção 
na região mato-grossense, com foco no teatro e no cinema, a partir de uma visão de homem e 
sociedade, que recupere os valores da tradição em confronto com a modernidade, assim como os 
avanços da 
contemporaneidade em que vivemos. 
12. Investigar o Romance e a poesia de língua oficial portuguesa e hispano-américa, a partir da 
perspectiva 
comparatista, incluindo a produção literária em Mato Grosso, pautando-se nas teorias e críticas 
pertinentes e corpus que estejam organizados sobre autores e obras canônicos e não canônicos, no 
intuito de reavaliar o corpus existente e aqueles em plena efervescência do fenômeno literário atual. 
13. Verificar e avaliar as relações entre a literatura e a imprensa nos países de língua oficial portuguesa, 
incluindo a região de Mato Grosso, para traçar um percurso entre o passado e o presente, das relações 
históricas entre os países, envolvendo os contextos coloniais e pós-coloniais, assim como a evolução da 
escrita literária e da imprensa ao longo dos processos históricos. 
14. Estabelecer parâmetros de avaliação da literatura não canônica pelo viés estético. 
15. Avançar a pesquisa a partir do que já foi levantado sobre a narrativa de resistência na Pan-Amazônia 
com vistas a fortalecer e refinar as bases das vertentes já observadas; 
16. Identificar e ampliar a pesquisa sobre a literatura indigenista em circulação no país e, mais 
especificamente, mapear quem são os produtores de literatura indigenista na Amazônia brasileira; 
17. Promover discussões sobre a literatura afrodescendente e indigenista, com vistas a qualificar e 
formar professores que irão atuar na Amazônia. 
O relatório parcial enviado não permite concluir a respeito do andamento das ações de cumprimento de 
cada um dos 17 objetivos específicos listados, o que dificulta a análise dos consultores. Sugere-se 
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restringir o número de objetivos a serem perseguidos para permitir que a proposta seja realizada 
tempestivamente. 

 

RECOMENDA O PAGAMENTO DA PARCELA SUBSEQUENTE? (Preenchimento da CAPES) 

X Sim, após o atendimento das seguintes recomendações: 

Apresentação do demonstrativo detalhado das despesas 
Apresentação detalhada da participação de cada membro das instituições proponente e associadas nos 
trabalhos em andamento . 

Estratégia para fixação efetiva dos p´s-graduandos na região Amazônica. 
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. 
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. 
Estabelecer o estágio do cumprimento de metas referentes aos objetivos propostos. O relatório enviado 
não permite inferir qual ou quais objetivos estão efetivamente sendo cumpridos. 
Parece-me que o número de objetivos a serem alcançados é muito grande e isso dificulta a execução do 
projeto para atingir as metas propostas pelo próprio programa. 

 

Data: 26/03/2021 

Responsável: José Renan da Cunha Melo 

À consideração superior: 
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