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Às dezessete horas e trinta minutos do dia 17 de abril de 20199  reuniram-se, na sala do 
Mestrado em Letras (ML), no campus da Universidade Federal de Rondônia (UNIR-
PVH), os docentes: Fernando Simplício dos Santos, Mara Genecy Centeno Nogueira, 
Marília Lima Pimentel Cotinguiba, Sônia Maria Gomes Sampaio, Hélio Rodrigues da 
Rocha e Pedro Manoel Monteiro e Maria de Fátima de Castro Oliveira Molina, a fim de 
deliberar os seguintes itens de pauta: 1) atribuição de disciplinas do segundo semestre 
(2019-2); 2) análise da junção entre os Mestrados Acadêmico em Estudos Literários 
(MEL) e o Mestrado Acadêmico em Letras (MAL); 3) organização de evento 
(PROCAD); 4) estipular data do próximo processo seletivo; 5) comissão de 
recredenciamento e descredenciamento de docentes do programa; 6) informes gerais. 
Passando para o início dos trabalhos (primeiro item de pauta), começamos a atribuir as 
disciplinas que serão ministradas no segundo semestre de 2019-2, decidindo que Ana 
Paula Cantareili lecionará Estudos da narrativa; Marília Cotinguiba, Narrativas, 
Fronteiras e migrações; Pedro Monteiro, Literatura, cultura e sociedade); Heloísa 
Helena Siqueira Correia, Correntes crítica. No que concerne à análise da viabilidade da 
junção entre o Mestrado de Estudos Literários e o Mestrado em Letras (item 2), discutiu-
se que ela ocorrerá e, por consequência, será solicitada a validação à Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) ainda em 2019. Assim, faremos 
uma comissão mista (isto é, com integrantes do Mestrado em Estudos Literários, do 
Mestrado em Letras, bem como a presença de um técnico da PROPESQ), a fim de, depois 
de analisar todos os detalhes, deliberar como e quando acontecerá definitivamente a 
referida união dos dois programas. No que tange à organização do evento PROCAD (item 
3), ficou estabelecido que a comissão se reunirá na segunda-feira (22/04/19), com intuito 
de delimitar as funções que será desempenhada por cada docente. Quanto à data do 
próximo processo seletivo (item 4), decidiu-se que o programa fará a seleção dos futuros 
discentes a partir de maio deste semestre (2019-2) e o início das aulas, desta nova turma, 
será em agosto. Nesse sentido, a comissão do processo seletivo conta com a participação 
dos seguintes professores: Hélio Rodrigues da Rocha (membro), Fernando Simplício dos 
Santos (membro), Ana Paula Cantare 	presidente). Ficou decidido, igualmente (item 
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5), que a comissão de Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento será 
composta pelos docentes: Nair Ferreira Gurgel do Amara! (membro), Miguel Nenevé 
(membro) e Hélio Rodrigues da Rocha (presidente). Além disso (item 6), foi informado 
o afastamento do docente Fernando Simplício dos Santos para cursar pós-doutorado na 
Universidade Federal de Roraima (UFRR), sob a orientação do professor Dr. Fábio 
Almeida de Carvalho, no período de 01/08/2019 a 31/07/2020. Igualmente, foi informado 
o afastamento da professora Mara Genecy Centeno Nogueira para realização do curso de 
pós-doutoramento a ser realizado na Universidade Federal de Roraima (UFRR) a partir 
fevereiro de 2020. Enfim, eu, Mara Genecy Centeno Nogueira, lavrei a presente ATA que 
será lida por mim aos demais membros do colegiado na próxima reunião. 
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