
 

 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO  

DO MESTRADO ACADÊMICO EM ESTUDOS LITERÁRIOS (MEL) 

 

 

Às 17 horas do dia 16 de Maio de dois mil e dezenove, reuniram-se, na sala do Centro 

de Estudos da Linguagem – CEL, no Campus da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), os professores Fernando Simplício dos Santos, Mara Genecy Centeno 

Nogueira, Sonia Maria Gomes Sampaio, Maria de Fátima de Oliveira Castro Molina, 

Marília Pimentel Contiguiba, José Eduardo Martins de Barros de Melo, Hélio Rodrigues 

da Rocha, Miguel Nenevé, Pedro Manoel Monteiro, Ana Paula Cantarelli e a 

representante discente Erlândia Ribeiro da Silva. A coordenadora do PPGMEL iniciou a 

reunião a fim de destacar 10 itens de pauta: 1) pedido de qualificação da discente Ana 

Carla Barreto. Ficou decidido que a qualificação será realizada no dia 23 de maio, às 17 

horas, na Sala Três, do Prédio do Grupo de Pesquisa do Núcleo de Ciências Humanas – 

NCH. O pedido foi homologado pelos presentes; 2) Seminário de Integração para o ano 

de 2020. Após debatermos algumas propostas, ficou deliberado que o Seminário 

acontecerá no final do primeiro ano de ingresso de cada turma e não ficará mais 

vinculado à disciplina de Metodologia. Para o próximo ano (2020), o referido Seminário 

ficará sob a responsabilidade das professoras: Maria de Fátima de Oliveira Castro 

Molina e Ana Paula Cantarelli, que irão definir o roteiro do que será, especificamente, 

solicitado em relação à estrutura do trabalho e, posteriormente, irão apresentar a nova 

proposta ao Colegiado; 3) o professor Fernando Simplício informou sobre o andamento 

do II Seminário Internacional de Estudos Linguísticos e Literários das Amazônias – 

SIELLA, promovido pelos Programas de Mestrado em Estudos Literários e Programa 

de Mestrado em Letras da UNIR. O II SIELLA ocorrerá em outubro de 2019 e contará 

com a participação de professores do Peru e de diversas universidades brasileiras; 4) 

Projeto de Pesquisa e Projetos de Grupos de Pesquisas. O professor Fernando Simplício 

e a Coordenadora do PPGMEL solicitaram aos professores a atualização, com urgência, 

de suas propostas de grupos e projetos de pesquisas de acordo com as novas linhas (1 e 

2), enviando seus resumos à coordenação do programa até o dia 30 de maio, objetivando 

inserir os dados no PPC do curso; 5) escolha do novo vice-coordenador em virtude do 

afastamento do professor Fernando Simplício dos Santos para cursar o pós-

doutoramento.  Após tal explanação, a Professora Maria de Fátima de Oliveira Castro 

Molina foi escolhida para o cargo. A coordenadora Mara Centeno aproveitou a 

oportunidade e mencionou que ficará na coordenação até fevereiro de 2020, momento 



em que completará os seus dois anos de mandato e que também estará afastada para 

pós-doutoramento. Sendo assim, inferiu que seria bom já fazermos a escolha dos novos 

nomes para assumir a coordenação do PPGMEL a partir de tal mês. Todos concordaram 

e os nomes escolhidos foram: o de Maria de Fátima de Oliveira Castro Molina 

(Coordenadora) e de Ana Paula Cantarelli (Vice-coordenadora); 6) escolha dos nomes 

para compor a Comissão do Processo Seletivo 2019-2 e Comissão de Recursos. 

Decidiu-se que as comissões ficam assim representadas: Comissão do Processo Seletivo 

– Fernando Simplício dos Santos (Presidente), Maria de Fátima de Oliveira Castro 

Molina (Membro), Pedro Manoel Monteiro (Membro), Sonia Maria Gomes Sampaio 

(Membro), Marília Lima Pimentel Cotinguiba (Membro), Miguel Nenevé (Membro) e 

Mara Genecy Centeno Nogueira (Membro Suplente); Comissão de Recursos: Hélio 

Rodrigues da Rocha (Presidente), Ana Maria Felipini Neves (Membro), Agripino José 

Freire da Fonseca (Membro) e José Eduardo Martins de Barros de Melo (Membro 

Suplente); 7) a professora Mara Centeno reforçou as datas da visita dos consultores da 

CAPES ao PPGMEL e solicitou a disponibilidade de todos os docentes no dia e horário 

da reunião que será marcada posteriormente; 8) a coordenadora solicitou que os 

professores informassem, via e-mail, horário para fazer um treinamento como o técnico 

do Mestrado – Bruno Menezes – sobre os procedimentos para agendamento de 

qualificação, defesa e preenchimento de diários junto ao Sistema SIGAA; 9) Planilha de 

Pontuação para Produção Docente referente ao recredenciamento dos professores 

vinculados ao Programa. A Planilha foi apresentada pelo professor Hélio Rocha e ficou 

estabelecido que a pontuação mínima para o referido recredenciamento será de 100 

(cem) pontos; 10) com o último ponto de pauta, foi homologado o curso preparatório 

para elaboração de Projeto que será ofertado aos professores da Secretaria de Estado da 

Educação – SEDUC, a partir do dia 27 de maio do ano corrente, visando garantir uma 

divulgação maior ao MEL. Nada mais havendo a tratar eu, Mara Genecy Centeno 

Nogueira, lavrei a presente ATA que será assinada por mim e demais membros do 

Colegiado. 


