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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ESTUDOS LITERÁRIOS – PPGEL – UNEMAT – 15/09/2017 

 

Aos quinze dias de setembro, do ano de dois mil e dezessete, em atendimento à 

convocação  da Presidência do Conselho do PPGEL, às 14h00min (quatorze horas), na sala do 

Programa  de Pós-graduação em Estudos Literários, no Campus Universitário de Tangará da 

Serra, reuniram-se os professores Agnaldo Rodrigues da Silva, Aroldo José Abreu Pinto, Helvio 

Gomes Moraes Junior, Vera Lúcia da Rocha Maquêa e Walnice Aparecida Matos Vilalva, o 

representante dos técnicos, André Rodrigo Vaz da Luz, e  o representante dos discentes 

Welinton Fabiano da Silva, sob a presidência do professor Aroldo José Abreu Pinto. Dando 

início à reunião do Conselho, o Presidente e também Coordenador do Programa, Professor 

Aroldo José Abreu Pinto, fez a 1- Leitura e assinatura da Ata da reunião anterior, aprovada 

por unanimidade e assinada pelos conselheiros que a ela se fizeram presentes. Em seguida, 

passou-se ao ponto 2-  Inclusões de itens de pauta pelos conselheiros. Não houve solicitação 

de inclusão de pauta, apenas o pedido, feito pelo presidente, de retirada do item 8, Apreciação 

site Biblioteca setorial e Acervos PPGEL (http://ppgel.com.br/), tendo em vista que o site já 

havia sido apresentado na reunião docente do dia anterior. Por unanimidade, foi aceita a retirada 

desse item da pauta. Passou-se à apreciação do item 3 -Aprovação em bloco dos pareceres 

AD-REFERENDUM, sendo eles: Parecer 001-2017 - AD Referendum- Autorização matrícula 

antecipada bolsistas; Parecer 002-2017 - AD Referendum - Diploma  Aristelson Gomes dos 

Santos; Parecer 003-2017 - AD Referendum - Diploma  Claudia Eliane Zortea; Parecer 004-

2017 - AD Referendum - Diploma  Mara Rubia Oliveira Goulart; Parecer 005-2017 - AD 

Referendum - Diploma  Renata Silva Faria; Parecer 005-2017 - AD Referendum - Diploma  

Renata Silva Faria; Parecer 006-2017 - AD Referendum - Diploma  Vladimir Gomes Silva; 

Parecer 027-2017 - AD Referendum - Diploma  Ana Claudia Servilha Martins; Parecer 028-

2017 - AD Referendum - Diploma Daniel Aparecido Burgos de Araújo; Parecer 029-2017 - AD 

Referendum - Diploma  Marta de Oliveira Fróis da Silva; Parecer 030-2017 - AD Referendum - 

Diploma  Maria Madalena da Silva Dias; Parecer 031-2017 - AD Referendum - Diploma  

Sandra Aparecida Jorge Gindri; Parecer 032-2017 - AD Referendum - Diploma  Eliziane 

Fernanda Navarro; Parecer 033-2017 - AD Referendum- Transferência de Orientador Clarice 

Gomes Clarindo; Parecer 034-2017 - AD Referendum- Atestado médico Danielle Cristina da 

Silva; Parecer 035-2017 - AD Referendum- Dispensa da realização de estágio José Flávio Paz; 

Parecer 036-2017 - AD Referendum- Dispensa da realização de estágio Aparecida Cristina da 

Silva Ribeiro; Parecer 037-2017 - AD Referendum - Diploma  Almir Gomes de Jesus; Parecer 

038-2017- AD Referendum - Aprova Instrução Normativa 003 2017 - vagas Alunos Especiais; 

Parecer 039-2017 - AD Referendum - Diploma  Isamar Valdevino Froio Torres. O conselho 

aprovou por unanimidade todos os pareceres AD-REFERENDUM apresentados. Passou-se à 

discussão dos assuntos gerais de interesse do programa. O ponto 4 dizia respeito à  

Apresentação de Relatório dos novos credenciamentos do programa. Foi apresentado o 

PARECER Nº 001/2017/PPGEL/ CAD, EDITAL 002/2017-PPGEL - CREDENCIAMENTO 

DE DOCENTES,  preparado pela Comissão de Avaliação Docente – CAD, composta pelos 

professores Agnaldo Rodrigues da Silva e Helvio Gomes Moraes Junior. Em seguida, cada uma 

http://ppgel.com.br/
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das cinco solicitações de credenciamento foi apreciada. A conselheira Walnice Aparecida Matos 

Vilalva solicitou esclarecimentos quanto aos critérios adotados pela CAD para a indicação dos 

credenciamentos nas categorias de professor colaborador e professor permanente, levando-se em 

consideração especialmente o caso do professor Alexandre Botton. O conselheiro Agnaldo 

Rodrigues da Silva informou que a indicação do referido professor à categoria de professor 

colaborador deve-se somente à recente obtenção do título de doutor, assim como ao 

relativamente curto histórico de produções bibliográficas. No entanto, a mesma comissão 

recomenda que, após dois anos, mantendo-se a tendência de produção e atividades apresentada 

nos anos recentes, a categoria de credenciamento possa ser alterada para docente permanente. 

Após discussão, O conselho aprovou o credenciamento de Alexandre Mariotto Botton na Linha 

Literatura, História e Memória Cultural, na categoria Docente Colaborador, com a possibilidade 

de, após o período de dois anos, migrar-se para a categoria de Docente Permanente. Em seguida, 

foi apreciada a solicitação de credenciamento do professor Epaminondas de Matos Magalhães. 

A conselheira Walnice Aparecida Matos Vilalva pediu esclarecimentos sobre o motivo de 

credenciá-lo também como colaborador. O conselheiro Helvio Gomes Moraes Junior informou 

que por ser vinculado a outra instituição, pela oscilação da produção acadêmica e pela natureza 

dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelo requerente, optou-se pela indicação de seu 

credenciamento como docente colaborador, pelo menos pelo período de dois anos, após o qual, 

conforme nova avaliação, a categoria de credenciamento poderia ser alterada para docente 

permanente. Após discussão, o conselho aprovou o credenciamento de Epaminondas de Matos 

Magalhães na Linha Literatura e Vida Social nos Países de Língua Oficial Portuguesa, na 

categoria Docente Colaborador, com a possibilidade de, após o período de dois anos, 

credenciar-se como Docente Permanente. Após apreciação dos outros três pedidos, o conselho: 

1) aprovou o credenciamento de Isaac Newton Almeida Ramos na Linha Literatura e Vida 

Social nos Países de Língua Oficial Portuguesa, na categoria Docente Permanente; 2) aprovou o 

credenciamento de Marinei Almeida na Linha Literatura e Vida Social nos Países de Língua 

Oficial Portuguesa, na categoria Docente Permanente; 3) aprovou o credenciamento de Ivana 

Ferígolo Melo na Linha Literatura, História e Memória Cultural, na categoria Docente 

Permanente. Após a aprovação dos credenciamentos, passou-se ao próximo ponto de pauta: 5 - 

apreciação do Relatório final das atividades desenvolvidas pelo bolsista Prof. Dr. Rodrigo 

Ordine Graça. O presidente fez alguns esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas pelo 

bolsista. A professora Vera Lúcia da Rocha Maquêa sugeriu que fosse estudada a possibilidade 

de publicação dos trabalhos finais de pós-doutoramentos realizados no PPGEL/UNEMAT no 

formato e-book ou semelhante. A professora Walnice Vilalva sugeriu que fossem publicados na 

Revista Alere, como resultado do trabalho. Decidiu-se pela discussão dessas ideias em outra 

ocasião. O relatório do professor bolsista foi apreciado e os conselheiros o aprovaram por 

unanimidade. Encerrada a discussão deste item, passou-se ao 6 - Posicionamento do programa 

em relação às ausências no Seminário de Dissertações e teses. O conselheiro André Rodrigo 

Vaz da Luz sugeriu que fossem especificados de modo mais detalhado os critérios para a 

aceitação das ausências, baseados nos critérios adotados pelos cursos de graduação. O 

conselheiro Agnaldo Rodrigues da Silva sugeriu que fosse criada uma comissão para normatizar 

as regras para a justificativa de futuras ausências em eventos promovidos pelo 
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PPGEL/UNEMAT, uma vez que não é mais possível deliberar sobre as ausências já ocorridas. 

O conselheiro Welinton Fabiano da Silva apresentou a solicitação da discente Luana Raquel 

Coimbra, de se ausentar do seminário de dissertações e teses em andamento do ano de 2017, 

uma vez que mora atualmente na cidade do Rio de Janeiro, cursando duas disciplinas como 

aluna especial na Universidade Federal Fluminense – UFF. Após discussão, as decisões foram 

as seguintes: 1) A solicitação da discente Luana Raquel Coimbra foi aprovada, tendo um voto 

desfavorável; 2) Foi aprovada por unanimidade a formação de uma comissão que deverá 

apresentar a proposta de regulamentação das justificativas de ausência dos seminários de 

dissertações e teses em andamento.  A comissão será composta pelo professor Agnaldo 

Rodrigues da Silva (presidente), pelo representante dos técnicos, André Rodrigo Vaz da Luz, e  

pelo representante dos discentes, Welinton Fabiano da Silva; 3) O conselho também aprovou, 

por unanimidade, a obrigatoriedade da apresentação de procuração, simples ou registrada, para a 

retirada e o protocolo de quaisquer documentos por representantes dos discentes junto à 

secretaria do programa. A discussão das questões relacionadas ao item 6 tornou necessária a 

inclusão de um ponto na pauta, que foi unanimemente aceito pelos conselheiros: A necessidade 

de efetuar modificações nas Diretrizes do Estágio de Docência e Atividades 

Complementares para Discentes Matriculados no Programa de Pós-graduação em Estudos 

Literários, principalmente nos itens 2.1.1 e 2.1.2 desse documento. A conselheira Vera Lúcia 

da Rocha Maquêa sugeriu que fosse criada uma comissão para elaborar uma proposta de 

atualização das Diretrizes. A conselheira Walnice Vilalva concordou com a ideia apresentada, 

mas sugeriu que uma nova redação, ainda que provisória, fosse feita. Após extensa discussão, o 

conselho aprovou por unanimidade a criação da comissão para a elaboração de atualização das 

Diretrizes do Estágio de Docência e Atividades Complementares para Discentes Matriculados 

no Programa de Pós-graduação em Estudos Literários, presidida pelo docente Helvio Gomes 

Moraes Junior, composta também pelo representante dos técnicos, André Rodrigo Vaz da Luz, e 

pelo representante dos discentes, Claudiomar Pedro da Silva. A proposta de uma redação 

provisória também foi aprovada por unanimidade. Assim, os itens 2.1.1 e 2.1.2 passam a ter a 

seguinte redação: “2.1.1 - Mestrado: publicação mínima de dois artigos científicos ou capítulo 

de livro como requisito para o agendamento da defesa da dissertação; 2.1.2 - Doutorado: 

publicação mínima de quatro artigos científicos ou capítulos de livro como requisito para o 

agendamento da defesa da tese.” Passou-se, a seguir, à discussão do item 7 - Possibilidade de 

celebração de contrato temporário de trabalho APÓS efetiva implantação de bolsa de 

estudos para os discentes. Após discussão, o conselho aprovou por unanimidade a proposta de, 

a partir do próximo edital de seleção para os cursos de Mestrado e Doutorado (2018), o 

programa avaliar as solicitações de acúmulos de bolsas de mestrado e doutorado com vínculo 

empregatício temporário, de acordo com a legislação em vigor: portaria da CAPES-CNPq nº 

01/2010 e portaria 76/2010. Tendo sido retirado da pauta o item 8, o conselho passou à 

apreciação do item 9 – Descredenciamento da Professora Olga Maria Castrillon Mendes. O 

conselheiro Agnaldo Rodrigues da Silva informou aos demais que os professores da linha 

Literatura e Vida Social nos Países de Língua Oficial Portuguesa conversaram com a requerente. 

Fez, a seguir, a leitura de um documento da linha sobre o requerimento em questão, em que se 

afirma que, para a continuidade das atividades, a professora migrará da categoria de permanente 
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para colaboradora. Com o aval da requerente, permanecerá em aberto a possibilidade de uma 

reconsideração sobre sua continuidade no programa, após as defesas de seus atuais orientandos. 

Foi, portanto, retirada a solicitação de descredenciamento e, com o aval da professora, o  

conselho aprovou por unanimidade a mudança de categoria, de permanente a colaboradora, até 

que seus orientandos realizem a última defesa. Os pontos de pauta seguintes diziam respeito a 

assuntos relacionados aos discentes. Os conselheiros apreciaram as 10 - Solicitações de 

Aproveitamento de Estudos dos discentes: Angela Maria da Silva Elias, Norma Gisele de 

Mattos, Scheilla Aparecida Monte Castelo Moraes, José Flávio Paz (2 pedidos) e Sidnei 

Boz. Foram aprovadas por unanimidade as solicitações de Angela Maria da Silva Elias, Norma 

Gisele de Mattos, Scheilla Aparecida Monte Castelo Moraes e Sidnei Boz. Foram indeferidas as 

2 (duas) solicitações de José Flávio Paz, uma vez que já havia sido deliberado anteriormente que 

disciplinas de cursos de mestrado não podem ser aproveitadas para o curso de doutorado. 

Passou-se à discussão do ponto 11 - Inclusão da Prof. Dra. Marinei Almeida como Co-

orientadora da discente Luana Soares de Souza, que foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida, discutiu-se o ponto 12 - Apreciação de atestados médicos dos discentes Cassia Silva 

Matiolevitcz , Elizama Leite de Almeida e Sandra Maristela Almeida. Em relação à 

solicitação da discente Elizama Leite de Almeida, de que o atestado apresentado sirva para a 

justificativa de suas faltas, o conselho a deferiu por unanimidade. Quanto à solicitação de Cassia 

Silva Matiolevitcz, o conselho aprovou por unanimidade a proposta de se encaminhar uma 

solicitação de esclarecimentos à professora da disciplina cursada pela discente, assim como à 

coordenação do programa sobre o registro de suas frequências (100% de presença), uma vez que 

ela apresentou solicitação de afastamento por licença médica. Por fim, em relação à solicitação 

apresentada pela discente Sandra Maristela Almeida, o conselho aprovou por unanimidade o 

desligamento da discente, pelo seguinte motivo: foi excedido o prazo máximo estipulado pela 

CAPES para a conclusão do curso, no dia 06 de setembro de 2017. Além disso, a discente não 

formalizou corretamente qualquer pedido de dilatação de prazo para a conclusão do curso. 

Passou-se, a seguir, à discussão do ponto 13 - Solicitações de inscrição para Estágio de 

Docência dos discentes: Samuel Lima da Silva, Sidnei Boz e Simone Alves Cipriano, que 

foram apreciadas individualmente e aprovadas por unanimidade. Na sequência, foi considerado 

o ponto 14 - Apreciação dos seguintes relatórios de estágio dos doutorandos: Relatório 1º 

Estágio Luana Soares de Souza; Relatório 2º Estágio Luana Soares de Souza; Relatório 2º 

Estágio Samuel Lima da Silva. Todos os relatórios, apreciados individualmente, foram 

aprovados por unanimidade. Passou-se, então, ao último ponto de pauta, 15 - Apreciação dos 

seguintes relatórios de estágio da mestranda Simone Alves Cipriano e aproveitamento de 

estudos de Saulo Scariot, que, após serem analisados individualmente, também foram 

aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se 

lavrou a presente ata que vai assinada por mim, Helvio Gomes Moraes Junior e pelos demais 

membros do Conselho. 


