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ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO

MESTRADO ACADÊMICO EM ESTUDOS LITERÁRIOS (MEL)

Às nove horas do dia 15 de março de 2019, reuniram-se, na sala do Mestrado em Letras
(MAL), no campus da Universidade Federal de Rondônia (UNIR-PVH), os docentes:
Femando Simplício dos Santos, Vitor Cei Santos, Mara Genecy Centeno Nogueira, Maria
de Fátima Castro de Oliveira Molina, Marília Lima Pimentel Cotinguiba e Sônia Maria
Gomes Sampaio, a fim de deliberar os seguintes itens de pauta: 1) análise da Portaria n?
256, de 23 de novembro de 2018, a qual trata das "Fusões, desmembramentos e migrações
dos programas de pós-graduação stricto sensu", bem como destacar as informações da
reunião que a professora Marília Lima Pimentel Cotinguiba teve com professores
vinculados à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
em Brasília; 2) comunicado do professor Vitor Cei Santos sobre o término de suas
atividades desenvolvidas no Mestrado Acadêmicos em Estudos Literários (MEL); 3)
normas sobre credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de docentes do
MEL; 4) ações do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia
(PROCAD Amazônia); 6) outros itens da coordenação do MEL. Passando para o início
dos trabalhos, a professora Marília Pimentel Cotinguiba apresentou alguns pontos
específicos, discutidos durante a reunião com representantes da CAPES. Assim, a docente
destacou, por exemplo, a) a informação da possível mudança da avaliação do QUALIS,
a qual reestabelece critérios de notas atribuídas a revistas e a periódicos acadêmicos; b) a
provável fusão do Mestrado Acadêmico em Estudos Literários (MEL) com o Mestrado
Acadêmico em Letras (MAL), segundo a recomendação dos avaliadores da CAPES. Em
discussão, todos os professores presentes decidiram que a fusão dos dois programas seria
viável e, de tal modo, decidiram formar uma comissão constituída por docentes dos dois
programas (MAL e MEL) e um membro da Pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa
(PROPESQ), com intuito de analisar os procedimentos técnicos para avaliar como e
quando ocorreria a referida junção dos cursos. Nesse sentido, os nomes indicados para
compor a comissão foram os dos professores: Ana Paula Cantarelli e Pedro Manoel
Monteiro. No que diz respeito ao segundo item, o professor Vitor Cei Santos informou
que foi aprovado em um concurso público de outra instituição do magistério superior.
Então, os membros deste colegia o decidiram que, caso seja oficializada a saída do
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professor Vitor Cei Santos da UNIR, ele permanecerá no Mestrado em Estudos Literários
(MEL) até 2020, isto é, depois de terminada a avaliação quadrienal da CAPES. No que
diz respeito ao terceiro item de pauta, a coordenadora do MEL relembrou os critérios
de credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de professores que
participam do programa, ressaltando determinadas recomendações dos avaliadores da
CAPES, tendo em vista que a avaliação quadrienal terminará em 2020. No que tange às
ações do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia (PROCAD
Amazônia), foram discutidas: a) medidas sobre o evento que será realizado, na UNIR,
em novembro de 2019; b) a organização livro que será publicado ainda em 2019; c) a
nomeação de docentes do Mestrado em Estudos Literários (MEL) para cursar o pós-
doutorado, exclusivamente, por meio do PROCAD. Em discussão, foi estabelecido que
teremos reuniões específicas para debatermos sobre as atividades a respeito da elaboração
do evento e da organização do livro. Além disso, ficou decidido pelos membros deste
colegiado (considerando, especificamente, os critérios exigidos pelo PROCAD) que o
professor Femando Simplício dos Santos começará o curso de pós-doutoramento em
agosto de 2019. Sendo assim, nos anos subsequentes, as docentes: Mara Genecy Centeno
Nogueira (2020)), Sônia Maria Gomes Sampaio (2021) e Maria de Fátima Castro de
Oliveira Molina (2022) cursarão respectivos pós-doutorados, notadamente, por meio do
referido programa. Outros itens da coordenação: 1) foi decidido que, a partir da próxima
semana, elegeremos professor que ministrá a disciplina de Metodologia da Pesquisa; 2) a
coordenadora do programa, Mara Genecy Centeno Nogueira, sublinhou a importância do
desempenho das comissões gerais do Mestrado Acadêmico em Estudos Literários (PPG-
LETRAS), de modo que todos os docentes possam participar, efetivamente, da
reestruturação do programa. Enfim, eu, Femando Simplício dos Santos, lavrei a presente
ATA que será lida por mim aos demais membros do colegiado na próxima reu ião.
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