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ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 

MESTRADO ACADÊMICO EM ESTUDOS LITERÁRIOS (PPGMEL) 

Às nove horas do dia 24 de outubro de 2019, reuniram-se, na sala de reunião dos 

Mestrados do Núcleo de Ciências Humanas, no campus da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR-PVH), os docentes: Mara Genecy Centeno Nogueira, Manuha Lima 

Pimentel Cotinguiba, Maria de Fátima de Castro Oliveira Molina, Juliana Bevilacqua 

Maioli, Graciehie Marques, Paulo Eduardo Benites de Moraes, Andréa Moraes da Cost, 

Háhio Rocha e a representante discente Elysmeire da Silva de Oliveira Pessoa a fim de 

deliberar os seguintes itens de pauta: 1) Demanda discente: preocupação em relação à 

mudança do Regimento Interno no que é tocante ao número de disciplinas que os 

discentes solicitam; que de preferência fiquem quatro. Após a explanação da 

representante discente, o colegiado deliberou pela permanência de cinco disciplinas, 

sendo uma obrigatória para as duas linhas de pesquisa (Metodologia da Pesquisa), uma 

obrigatória para linha 1 e uma obrigatória para a Linha 2 e mais três disciplinas eletivas 

que serão escolhida pelo discente em conformidade com a Linha de Pesquisa; A 

representante discente pediu explicações dos critérios de bolsas e sobre o Estágio 

Obrigatório. A coordenadora do PPGMEL informou que os critérios para o recebimento 

de bolsas seguem as diretrizes da CAPES, ou seja, que as bolsas são fornecidas conforme 

a colocação do discente no Processo Seletivo do Mestrado e quanto ao Estágio 

Obrigatório a professora Mara Centeno esclareceu que o mesmo deve ser realizado não 

somente pelos alunos bolsistas, mas por outros discentes também e reforçou o pedido aos 

docentes para viabilizarem o convite aos seus orientandos, uma vez que a recomendação 

da CAPES é a de o estágio não seja realizado somente por bolsistas; Foi solicitado ainda 
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pela representação discente a mudança de data no Seminário integração; o colegiado 

acatou a solicitação e as datas: 11, 12 e 13 de novembro pela manhã, cada aluno entregará 

um texto de 10 a 15 páginas com a devida anuência do professor(a) orientador(a), que 

deverá encaminhar os textos até dia 05 de dezembro para coordenadora do Seminário; 

Foi apresentado como última demanda dos discentes as informações sobre o livro em 

parceria com a UFRR e UNIR. Foi informado que o prazo para entrega será 15 de 

novembro. 2) Demanda docente: caso Pedro Monteiro: foi indicada uma comissão 

composta pelos Professores Marília Cotinguiba, Natália Cristine Prado, Paulo Benites 

para emissão de Parecer sobre o fato do mesmo não ter tido a chance de apresentar, 

posterior à data prevista em Edital, os documentos necessários para o seu 

Recredenciamento junto ao PPGMEL, tendo em vista que estava de atestado médico. 3) 

Foi deliberada a escolha da Comissão para o Processo Seletivo do PPGMEL para 2020: 

Presidente da Comissão Fátima Molina e como membros ficaram os seguintes 

professores: Iza Gomes Ortiz, Paulo Benites, Sonia Sampaio, Marília Cotinguiba, Juliana 

Maioli e como Suplente: Andréa Moraes. Para Comissão de Recursos: Hélio Rocha 

(Presidente), Heloisa Correia, Ana Felipini e como membro suplente ficou a professora 

Maria S. de Souza 4) Logo após se passou ao quarto ponto da pauta que era a Avaliação 

do II SIELLA. Os professores e a discente presentes avaliaram de forma bastante positiva 

o evento e enalteceram a participação dos mestrandos, egressos e professores da Educação 

Básica; 5) A coordenadora falou sobre o livro do PROCAD/AMAZÔNIA e enalteceu a 

importância da produção dos artigos serem efetuadas em dupla; 6) Na sequência a 

professora Mara Centeno passou aos informes sobre a reunião de Coordenadores do Norte 

realizada nos dias 21 e 22 de outubro em Manaus. Foi enaltecida a importância da 

cooperação de todo corpo docente e discente no levantamento dos dados solicitados pela 

SUCUPIRA. Para esse fim, foram formadas as seguintes Comissões: Nomeações de 

Professores para fazer acompanhamento da Produção dos Discente: Elysmeire de Oliveira 

Pessoa, Raylan Felipe Macedo Setúbal e Soma Sampaio; Produção do Egresso: Ronilson 

de Sousa Lopes, Ítalo Lima de Moura, Heloísa Helena Siqueira; Produção Docente: 

Manilha, Iza e Eliane; Internacionalização e Nacionalização: Sonia Sampaio, Mara 

Centeno, Fátima Molina e Geraldo Cotinguiba; Seminário de Pós-Graduação e de 

Produção de Egressos - Professor Hélio Rocha; 7) Professora Fátima Molina passou os 

informes sobre a Reunião da PROPESQ, deduziu que o Projeto pretende criar parcerias 

entre os Mestrados da Amazônia com Universidades Internacionais da Amazônia e que 

para isso foram feitas algumas comissões de trabalho e quassim s tiver algo mais 
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concreto passaria para o colegiado.  8)  Outros: a) Professora Mara Centeno solicitou a 

homologação do pedido de transferência de Orientação do discente Ricardo Bezerra que 

estava sob sua orientação para ser orientado pelo professor Hélio Rocha, o pedido foi 

homologado; b) Professora Juliana Maioli informou que receberá o professor Luiz 

Eduardo Fion da UFRN como seu orientando de Pós-Doutoramento no próximo 

semestre. Apresentou o pedido ao colegiado e o mesmo foi homologado; Professor Hélio 

Rocha informou que em conjunto com as professoras Auxiliadora Pinto e Márcia Dias da 

UNIR- GUajará Mirim estão organizando um encontro com os escritores da Amazônia. 

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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