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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

MESTRADO EM ESTUDOS LITERÁRIOS

ATA DE REUNIÃO

Às dezoito horas e trinta minutos do dia trinta e um de agosto de dois mil e vinte e dois, reuniram-se, em
sala virtual do Google Meet, os docentes: Paulo Eduardo Benites de Moraes(coordenador), Andréa
Moraes da Costa, Fernando Simplício dos Santos, Iza Reis Gomes, Larissa Go� Passina�, Mara Genecy
Nogueira Centeno, Osvaldo Coper�no Duarte, Pedro Manoel Monteiro, Sonia Maria Gomes Sampaio, o
técnico do Programa Welisson de Oliveira Alencar Nascimento e as representantes discentes Luci Mary
Corrêa Lopes (T – 2019.2), Juliana Freitas Budin Ferreira (T - 2021) e Renata Ba�sta da Silva (T - 2020), a
fim de deliberar o ponto de pauta definido para esta reunião extraordinária. Docentes e representantes
discentes que jus�ficaram a ausência: Dennys da Silva Reis, Gracielle Marques, Hélio Rodrigues da
Rocha, Heloísa Helena Siqueira Correia, Juliana Bevilacqua Maioli, Miguel Neneve, Maria de Fá�ma
Castro de Oliveira Molina (afastada para Pós-Doutorado). O vice-coordenador, Prof. Fernando Simplício,
apresentou o seguinte ponto de pauta: Ponto de pauta único, Recomposição �sica, técnica e estrutural
do Mestrado Acadêmico em Estudos Literários. Foram apresentados, dentro das questão da estrutura
interna do Programa, as seguintes demandas: a) o técnico do Programa está exercendo muitas a�vidades
vinculadas ao NCH, de modo que está havendo uma sobrecarga de trabalho e, consequentemente,
interferindo no desempenho e cumprimento das demandas do MEL; b) o computador do Programa está
queimado há alguns meses devido às quedas de energia elétrica no Campus e as demandas têm sido
supridas por meio de um PC cedido pela secretária do NCH (que não atende as necessidades) e por vezes
o técnico tem u�lizado seu próprio notebook em a�vidade externa direto de sua residência; c) o
Programa não possui sala de aula e enfrenta problemas para exercer suas a�vidades acadêmicas, uma
vez que os horários disponibilizados pelo NCH em planilha de controle de salas de aulas do Campus não
atendem a realidade do MEL; d) foi informado pelo técnico que a estrutura �sica documental do
Programa, após a mudança de sala, encontra-se ainda desorganizado e muitos arquivos ainda não foram
localizados; e) há indica�vos de uma Secretaria unificada para os Programas de Mestrado do Núcleo de
Ciências Humanas, sem que haja, efe�vamente, uma clareza do funcionamento, e o PPG Estudos
Literários não pode ficar sem uma secretaria, critério básico de funcionamento do curso de acordo com a
avaliação da CAPES; f) foi destacado o fato de que a carga horária de atuação dos docentes na Pós-
Graduação não é contabilizada pela estrutura administra�va da UNIR, o que gera má qualidade para o
trabalho docente. Após apresentação de todos os itens da estrutura interna do Programa, o Prof.
Fernando Simplício abriu para o debate. De acordo com a exposição do corpo docentes, foram
evidenciados os seguintes pontos: I - Em diálogo, o Colegiado enfa�zou a importância do Programa
possuir espaço �sico adequado onde a estrutura organizacional de seus documentos oficiais não fiquem
espalhados em mais de um ambiente �sico do campus, tal qual como está hoje. II - Também ressaltou-se
a importância do técnico ter suas a�vidades laborais condicionadas exclusivamente ao setor de sua
lotação (no caso o MEL), haja visto que o Programa necessita, por parte do corpo docente e discente, de
orientações e apoio administra�vo no decorrer de todo o dia em horários que muitas das vezes, a
depender da urgência, não são passíveis de agendamento de horário. Destacando-se ainda que o horário
de atendimento do técnico na Secretaria funciona ao longo de 8 (oito) horas divididas nos turnos
matu�no e vesper�no. III - Foi tratado também da necessidade de um novo computador para o Programa
e que o NCH precisa apoiar o PPG, dando suporte e direcionando através de ações administra�vas de
apoio que subsidiem a reposição do PC deste Programa, haja visto que o processo SEI nº
23118.008523/2022-04 foi enviado para a direção deste Núcleo e nenhuma ação administra�va foi
tomada até então; IV - Foi trazido ao entendimento que a falta de sala de aulas para o exercício das
a�vidades acadêmicas (ministração de aulas, bancas de qualificação e defesa, reuniões de colegiado) do
MEL tem impactado nega�vamente para a avaliação do Programa; V - O Colegiado sente-se temeroso
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com a ideia de unificar as secretarias de PPGs, uma vez que não houve até o momento nenhum diálogo,
propostas ou plano de gestão organizacional desta Secretaria. Destacou-se, ainda, que o PPGMEL tem a
intenção, desde que havendo a evolução da nota do Programa, de iniciar os trâmites administra�vos para
a inclusão de um Doutorado em Estudos Literários, ao Programa - o professor Fernando Simplício
destacou que essa desestruturação do Programa impactará nega�vamente na avaliação presencial da
CAPES e prejudicará no pleito ao Doutorado do PPG. A professora Mara Genecy lembrou de problemas
similares enfrentados anteriormente por ela enquanto coordenadora e ressaltou a importância de ter um
relatório assinado pelo coordenador, descrevendo as a�vidades desempenhadas pelo técnico do
Programa, já com a nota parcial do PPG quando de sua divulgação, discriminando as novas a�vidades a
serem desempenhadas a par�r de então. Disse, ainda, da importância de recuperar a APCN que descreve
o compromisso da UNIR e do NCH para com o PPGMEL em relação à infraestrutura, organização
administra�va e estrutural. O Colegiado concordou em buscar diálogo com coordenadores de outros
mestrados vinculados ao NCH, além de na pessoa do técnico, buscar as atas das reuniões de
Departamento com os coordenadores de PPGS e a Coordenadoras de Área da CAPES, Germana Sales,
onde ela enfa�za a necessidade de que os Programas, para desempenhar suas a�vidades com excelência,
necessitam de apoio técnico administra�vo direto, estrutura �sica adequada ao armazenamento e zelo
de seus documentos, bem como, salas de aula que supram as necessidades das a�vidades acadêmicas do
PPG. E por fim, chamar ao diálogo a Direção do NCH, a fim de buscar propostas de melhorias para o
Programa. Nada mais havendo a constar, encerro esta Ata que será assinada por mim, Prof. Dr. Paulo
Eduardo Benites de Moraes (coordenador), bem como, pelos demais membros.

Documento assinado eletronicamente por PAULO EDUARDO BENITES DE MORAES, Coordenador(a),
em 22/09/2022, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO SIMPLICIO DOS SANTOS, Vice-Coordenador,
em 22/09/2022, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARA GENECY CENTENO NOGUEIRA, Docente, em
22/09/2022, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por OSVALDO COPERTINO DUARTE, Docente, em 22/09/2022,
às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WELISSON DE OLIVEIRA ALENCAR NASCIMENTO,
Assistente em Administração, em 22/09/2022, às 12:54, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RENATA BATISTA DA SILVA, Secretária Execu�va, em
22/09/2022, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SONIA MARIA GOMES SAMPAIO, Docente, em
22/09/2022, às 21:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA GOTTI PISSINATTI, Docente, em 23/09/2022, às
10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por PEDRO MANOEL MONTEIRO, Docente, em 29/09/2022,
às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1110164 e
o código CRC D4E0183F.
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