
ATA DE REUNIÃO DE CO-LEGIÀDO

DO MESTRADO ACADÊMICO EM ESTUDOS LITERÁRIOS (MEL)

Às 9 horas do dia 15 de fevereiro de dois mil e dezenove, reuniram-se, na sala .de
\, ','

Reunião dos Mestrados do Núcleo de Ciências .Humanas, no Campus da Universidade
Federal de Rondônia (UNIR), os professores e o técnico da Coordenação do Mestrado
em Estudos Literários, sob a coordenação da professora Dr" Mara GenecyCenteno
Nogueira, a fim de tratarem sobre a pauta da reunião ordinária do Colegiado. Estavam
presentes os professores: Femando Simplício dos Santos, Mara Genecy Centeno
Nogueira, Maria de Fátima de Oliveira Castro Molina, Marília Pimentel Cotingniba,
Sonia Maria Gomes Sampaio, Vitor Cei Santos, Hélio Rodrigues da Rocha e Carlos
Luis Ferreira da Silva - Pró-Reitor de Pesquisa da UNIR, o técnico Bruno Menezes
Almeida e a' representante discente Erlândia Ribeiro da Silva. A coordenadora do
PPGMEL iniciou a reuniãocom o Primeiro ponto de pauta: apresentar o Pró-Reitor da
PROPESQ - professor Carlos Luís Ferreira da Silva que falou da sua alegria em
participar da reunião e apontou os desafio da pesquisa. no país e que contava com a
colaboração de todos para o fortalecimento da' pesquisa' na Amazônia e, sobretudo, na
UNIR. Inferiu ainda da necessidade de lançarmos o Edital referente ao. Processo
Seletivo 20 !9/1, mesmo sem a análise da Procuradoria Jurídica, uma vez que a mesma
não está dando conta de analisar todos os processos e q~e o Colegiado podia homologar
a o Edita! e iniciar imediatamente o certame e apresentou o novo diretor de Pós-
Graduação -' Cleuson Jansen Hermíriio Pereira. A, coordenadora aproveitou para
solicitar que a comissão insira no Edital que as inscrições serão via SIGAA, e que
fossem alteradas as .datas, uma vez que na proposta de Editai encaminhada para a

'PROJUR em dezembro de 2018, o início do processo seletivo erá Janeiro/2019. O
colegiado deliberou pela alterações no Edital e homologou a decisão do Pré-Reitor de
iniciarmo o processo seletivo 2019-1. Segundo.ponto: Apresentação do técnico Bruno
Menezes que está desempenhando as suas atividades desde de dezembro passado junto a
coordenação do Programa; Terceiro Ponto: Visita da Capes que acontecerá nos dias 13
c 14 de junho e que até lá o Projeto com as reformulações propostas, pelos consultores
Gcrmana Sales e José Magalhães, deve está concluído. Contudo a professora Marília
Cotinguiba informou que estaria viajando para participar de uma reunião em Brasília,
nos dias 21 e 22 de fevereiro, para colaborar com sugestões pará composição do novo
documento de área. Mediante esta informação o colegiado deliberou aguardar, o novo
documento para produzir o Projeto do PPGMEL. A professora Mara aproveitou para
lembrar os docentes da necessidade de elaboração de novos projetos de pesquisas
focados nas duas novas Linhas do Programa e o que os mesmos devem ser
iristitucionalizados pela PROPESQ. uarto Ponto: PRQCAD .: Amazônia; a
coordenadora Mara Genec info uque o professor Roberto Mibielli, da ~~L ---t::xt ~~ ~'. c:D. V

~~



Universidade Federal de Roraima, havia entrado em contato.para ajustarmos agendas
para o início dos trabalhos referente a 2019. Nesse sentido, fõi informado que já havia
sido solicitado portariaspara as professoras Sonia Maria.Gomes Sampaio (Presidente);
Maria de Castr~ de Oliveira Molina 'e Mara Genecy Centeno Nogueira que ficarão
encarregadas de organizar as ações conjuntas com o Programa dá Universidade Federal
de Roraima e Programa de Mestrado em Letras - UNIR para a realização o II Seminário
Internacional de Estudos Linguísticos e Literários da Amazônia que acontecerá em
outubro de 2019 na UNIR. Ressaltou que o professor solicitou ainda par~ divulgarmos a
necessidade de produção de artigos para compor o primeiro, livro previsto pelo
PROCAD, O colegiado discutiu e aprovou a temática para o livro: Literatura, Memória
e Identidade Pan-Amazônicas. Quinto Ponto: Apresentação do Plano de Ação para
2019, O plano foi homologado pelos presentes, .Sexto Ponto: Definição .de datas para
Seminário de lntegração. Os professores presentes decidiram que o referido Seminário
ocorrerá nos dias 25 e 26 de abril e ficará sob a coordenação das professoras Marília
Lima Pimentel Cotinguiba e Mara Genecy Centeno Nogueira. Deliberou-se ainda que a
data limite para entrega do trabalho será· dia 17 de março de 20 I9, para que os
professores' recebam em tempo hábil os textos que serão apresentados pelos discentes
no Seminário. Sétimo Ponto: A professora Mara Genecy informou que com a

. transferência de dados do stNGU para o SIGAA, a estrutura da grade precisava ser
redefinida, tendo em vista que o Programa no armazen.amento dos' dados haviam
mudado e que era preciso definir o que efetivamente seria cobrado como créditos no
PPGMEL, uma vez que tudo '0 que for inserido nó SIGAA, Créditos das disciplinas 15
disciplinas, 50 da dissertação e 02 do semanário que passa a ser disciplina - Total de
crédito: 67. Sétimo Ponto: continuar com a preparação do curso para o ingresso no
MEL; Oitavo Ponto: Horário turma de 2018: Literatura Comparada - Pedro;
Metodologia da Pesquisa - Prof' Fátima Molina; Literatura e Estudos Pós-Coloniais -
Prof. Miguel Nenevê e Sonia Sampaio;, Imaginação Literária e Historiografia
Amazônica - Prof. Hélio Rocha; Nono, Ponto: Foram lidos.e homologados o pedido de
estágio' dos' discentes Rafael Rodrigues da Cunha e Jailene Santos da Costa; Décimo
Ponto: Deferido o desligamento dos seguintes discentes: Marcos dos Santos Monção
por motivo de saúde. A orientadora Mara Centeno apresentou o relatório com os
atentados' médicos e informou que o mesmo sofreu um acidente de moto e' que
inviabilizava o cumprimento dos prazos para qualificação e defesa, tendo em vista que o
mesmo iria passar por algumas cirurgias. Logo após o prof. Hélio Rodrigues da Rocha
informou que o seu orientando Everton Mateus Moura Castro não tiriha condições de
concluir o mestrado, tendo em vista que o. mesmo não cumpriu o cronograma proposto
pelo referido orientador e que no último contato feito pelo discente foi' informado que o
mesmo não tinha condições de cumprir prazos, pois não havia conseguido liberação de
suas atividades laborais; a professora. Fátima Molina oficializou que o discente José
Ferreira Costa abandonou o mestrado. Informou que o' mesmo não cumpriu, as
disciplinas e 'que todas' as tentativas de contato foram feitas, porém sem sucesso;
Décimo Primeiro Ponto: Foi homologado o pedido de concessão. de bolsa para

, discente Josimeire Campos Santos. da Mata, Eu, Bruno Menezes lavrei a presente Ata'
que será lida por mim aos demais membros do Colegiado na Sxima reunião,
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