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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

MESTRADO EM ESTUDOS LITERÁRIOS

ATA DE REUNIÃO

Às oito horas do dia sete de dezembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se, em sala virtual do Google
Meet, os docentes: Paulo Eduardo Benites de Moraes (coordenador), Fernando Simplício dos Santos,
Heloísa Helena Siqueira Correia, Iza Reis Gomes, Larissa Go� Passina�, Osvaldo Coper�no Duarte, Pedro
Manoel Monteiro, o técnico do Programa Welisson de Oliveira Alencar Nascimento e os representantes
discentes João do Nascimento dos Santos (T-2022.1), Juliana Freitas Budin Ferreira (T-2021), Luci Mary
Corrêa Lopes (T–2019.2), a fim de deliberar os pontos de pauta definidos para esta reunião. Docentes e
representantes discentes que jus�ficaram a ausência: Andréa Moraes da Costa (afastada para Pós-
Doutorado),Dennys da Silva Reis, Gracielli Marques, Hélio Rodrigues da Rocha, Juliana Bevilacqua Maioli
(afastada para estudo e pesquisa), Mara Genecy Nogueira Centeno, Maria de Fá�ma Castro de Oliveira
Molina (afastada para Pós-Doutorado), Miguel Neneve (doença), Sonia Maria Gomes Sampaio e Rozilda
Ferreira da Silva (representante T-2020). - O Prof. Paulo Eduardo Benites de Moraes, passou ao Colegiado
os seguintes informes: I. O professor Paulo Benites, informou que teve uma reunião com a técnica
Priscila, responsável pela área de avaliação da CAPES para dialogar sobre a Fusão do PPG Letras e Estudos
Literários. Nesta reunião es�veram presentes o vice-coordenador do MEL, Fernando Simplício e o
coordenador do PPG Letras. Ficou acordado que se aguardasse as eleições de novo coordenador de área
da CAPES para então se restabelecer o diálogo acerca do assunto. Também foi informado que a CAPES
está em processo de elaboração de Portaria específica para orientar a fusão de programas de pós-
graduação. Foi informado ainda que já há um agendamento de visita presencial da coordenação de área
da CAPES - ocorre que na úl�ma semana houve a convocação da PROPESQ para uma reunião presencial
com o pró-reitor para repasse de informações a respeito do processo de avaliação. Nesta reunião o pró-
reitor informou que esteve em Brasília para uma reunião com a equipe técnica da área de avaliação da
CAPES, onde foi indicado duas opções aos PPGs ML e MEL: a) a fusão dos dois Programas, elaborando-se
uma APCN da fusão; b) abrir um Programa de Doutorado com a união dos dois PPGs, mantendo-se, ao
menos por enquanto, os programas de mestrado da forma que estão no momento - Por fim, foi
informado de que haverá uma reunião online na segunda-feira (12) com o novo coordenador de área
José Magalhães e a sua equipe técnica, bem como, pró-reitor e técnicos da PROPESQ, para discu�r os
caminhos a serem seguidos - o coordenador do PPGML sugeriu a criação de uma comissão conjunta entre
os dois programas para a elaboração da APCN do Doutorado em conjunto; II. o técnico do Programa
passou os seguintes informes: a) a discente Rozilda Ferreira é a nova representante discente da turma
2020 e o discente João Nascimento é o representante da turma 2022.1; b) o mesmo informou que deu
entrada em processo de horário especial em razão de mo�vo de saúde e é provável que ao retornar de
suas férias em 15 (quinze) de fevereiro de 2023, já esteja em usufruto deste horário. O novo horário de
atendimento, após definido, será amplamente divulgado. Logo após os informes foram apresentados os
seguintes pontos de pauta: 1º ponto de pauta, o colegiado aprovou por ad referendum o pedido de
auxílio financeiro ao estudante/pesquisador a discente Patrícia Pereira da Silva, todavia, houve demora
no repasse financeiro e a discente acabou não usufruindo do auxílio e encontra-se em trata�vas de
devolução da verba de custeio; 2º ponto de pauta, o colegiado aprovou o pedido de aproveitamento de
créditos do discente Ronelson Campelo Silva, disciplinas: NARRATOLOGIA AMAZÔNICA, Mestrado em
Letras/UNIR, Prof. Valdir Vegini; ESPAÇOS INTER-RELACIONAIS 2: as Obras Literárias em seus Diferentes
Gêneros e Formas e suas Relações com a Sociedade e a História, PPG em Letras (Teoria Literária e
Literatura Comparada), USP; 3º ponto de pauta, o colegiado aprovou por “ad referendum" os pedidos de
Estágio Supervisionado de: Ester Chao Ojopi Simo, orientanda da Profa. Juliana Maioli. Disciplina
“Literatura Regional Amazônica” de responsabilidade da docente Dra. Auxiliadora dos Santos Pinto, no 7º
período do Curso de Letras- Língua Portuguesa, Câmpus de GuajaráMirim; Rozilda Ferreira da silva, na



11/01/2023 15:44 SEI/UNIR - 1188297 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1321855&infra_sistema=… 2/3

disciplina “Literatura Brasileira II: a cisão moderna”, sob responsabilidade da docente Dra. Sonia Sampaio,
no 5º período do curso de Letras Português/UNIR; 4º ponto de pauta, o colegiado aprovou a
consolidação das disciplinas de Escrita de Dissertação I e II com conceito “A”, por padrão, para as turmas
2019.2 e 2020, a fim de dar fluxo às trata�vas administra�vas internas e em apoio a exclusão de matrizes
curriculares a�vas no SIGAA que impedem o andamento das a�vidades de conclusão de mestrado de
discentes do Programa. Ficou acordado ainda que estas disciplinas serão consolidadas semestralmente
tendo por padrão o lançamento de "conceito A” para todos os discentes nelas matriculados, ficando a
critério do respec�vo orientador a solicitação de mudança deste conceito; 5º ponto de pauta, o
colegiado aprovou por “ad referendum" a solicitação de auxílio de viagem com custeio dos recursos
PROAP aos professores Paulo Benites como professor convidado pelo PPG Estudos Literários - UNESP
para ministrar a disciplina para os cursos de Mestrado e Doutorado “Poé�cas do Visível: variação entre
literatura e imagem”, sob a organização da Profª. Drª Juliana San�ni, de 21 a 25 de novembro de 2022, e
Osvaldo Coper�no (palestrante, coordenador de mesa e organizador no Congresso Intercon�nental
Modernismo 100 Anos – CIMBr100Anos-Brasil, em Florianópolis, SC, de 18 a 21 de outubro de 2022); 6º
ponto de pauta, o colegiado aprovou por “ad referendum" os pedidos de transferências de orientação,
solicitados pelas até então, orientadoras das discentes descritas a seguir: Angélica Gomes de Araújo
Ba�sta, atual orientadora: Fá�ma Molina, passando-se a orientação para a professora Iza Reis Gomes;
Francianne Souza da Silva atual orientadora: Sonia Sampaio, passando-se a orientação para a professora
Larissa Go�; 7º ponto de pauta, o colegiado aprovou 90 dias corridos de prazo, a contar da data desta
reunião, para que a mestranda LEIDIJANE ROLIM DA SILVA, orientador Prof. Vitor Cei Santos, finalize
todos os trâmites administra�vos que envolvem a finalização do mestrado. A referida discente
encontrase em atraso na entrega de documentos e versão final da dissertação há mais de 150 dias a
contar do dia 05 de julho de 2022 (prazo regimental de 60 dias). Ao término do prazo o desligamento será
imediato; 8º ponto de pauta, o colegiado aprovou o prazo final de defesa para a turma 2019.2 até o final
do semestre 2022.2 que terá início em 2023; 9º ponto de pauta, o colegiado aprovou as bancas serem
realizadas em 3 (três) modalidades: presencial, semi-presencial (o examinador externo par�cipa
remotamente, por leitura de parecer ou apresentação de vídeo descrevendo o seu parecer) e remota;
10º ponto de pauta, o colegiado aprovou a solicitação de trancamento (6 meses, prazo regimental) do
discente Wesley Alves Ba�sta, por mo�vo de saúde; 11º ponto de pauta, o colegiado aprovou a criação
das disciplinas “Escrita de Dissertação I e II” matriz curricular 2019 MEL no SIGAA, com 30 créditos,
conforme o regimento 2019 e exclusão da Disciplina Escrita de Dissertação 50h da referida matriz
curricular; 12º ponto de pauta, o coordenador, solicitou aos docentes do Programa a atualização de seus
Currículos La�es com a suas respec�vas produções acadêmicas em 2021 para dar início ao
preenchimento dos dados no PPG na plataforma Sucupira. Foi informado ainda, que será enviado uma
ficha para controle das produções e cordialmente, foi solicitado o envio desta ficha, preenchida e em
anexo as respec�vas produções; 13º ponto de pauta, o coordenador informou que em fevereiro de 2023
a sua portaria de coordenador a�ngirá seu prazo final e o mesmo não pretender assumir mais um
mandato de 2(dois) anos. O vice-coordenador Fernando Simplício informou que não tem a intenção de
assumir a coordenação do Programa e nem se manter na vicecoordenação a par�r do referido mês. Tal
informe se deu para que os demais docentes possam pensar em quem irá assumir a coordenação no
próximo ano. Se for o caso, montar uma comissão de eleição da nova composição da coordenação do
PPGMEL. Nada mais havendo a constar, encerro esta Ata que será assinada por mim, Prof. Dr. Paulo
Eduardo Benites de Moraes (coordenador), seguido da assinatura dos demais membros.

Documento assinado eletronicamente por PAULO EDUARDO BENITES DE MORAES, Coordenador(a),
em 12/12/2022, às 12:44, 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 12/12/2022, 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.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por OSVALDO COPERTINO DUARTE, Docente, em 12/12/2022,
às 16:17, 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 12/12/2022, às 16:45, 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 12/12/2022, às
17:02, 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 João do Nascimento dos Santos, Usuário Externo, em
13/12/2022, às 15:45, 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 Luci Mary Corrêa Lopes, Usuário Externo, em
13/12/2022, às 22:01, 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 Juliana Freitas Budin Ferreira, Usuário Externo, em
15/12/2022, às 11:27, 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 HELOISA HELENA SIQUEIRA CORREIA, Docente, em
15/12/2022, às 20:27, 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 1188297 e
o código CRC E104A5D2.
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