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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS 
LITERÁRIOS – PPGEL – UNEMAT – 07/04/2017 

 
Ao sétimo dia de fevereiro, 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, no Campus Universitário de Tangará da Serra, reuniram-se os professores 

Agnaldo Rodrigues da Silva, Aroldo José Abreu Pinto, Elisabeth Battista, Dante Gatto 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 inicio a reunião do Conselho, o Presidente do Conselho e 

também Coordenador do programa, Professor Aroldo José Abreu Pinto, procedeu com a 1-

Leitura e assinatura da Ata da reunião anterior, onde após alguns esclarecimentos, 

aprovou-se por unanimidade a ata da reunião anterior e deu-se assinatura por todos os 

conselheiros presentes. Em seguida encaminhou-se para 2-Aprovação em bloco dos 

pareceres AD-REFERENDUM conforme a seguir: Parecer 041-2016 - AD Referendum - 

Alteração de matrícula Bento Matias Gonzaga Filho, Parecer 042-2016 - AD Referendum - 

Alteração de matrícula Aparecida Cristina da Silva Ribeiro, Parecer 043-2016 - AD 

Referendum - Diploma Thainá Aparecida Ramos de Oliveira, Parecer 044-2016 - AD 

Referendum - Diploma Wellington Oliveira de Souza, Parecer 045-2016 - AD Referendum - 

Diploma Jeovani Lemes de Oliveira, Parecer 046-2016 - AD Referendum - Diploma Elisangela 

da Silva Nazareth, Parecer 047-2016 - AD Referendum - Aprova Instrução Normativa 001 

2017-01 - vagas Alunos Especiais e Parecer 001-2017 - AD Referendum- Autorização 

matrícula antecipada bolsistas. O Conselhou aprovou por unanimidade todos os pareceres 

AD-REFERENDUM de teor diversos apresentados. Passou-se ao próximo item de pauta, 

reservado a 3-Inserções de pauta, onde houve manifestação do representante técnico para 

inserção de um item na pauta de discussão e, manifestação do representante discente para 

inversão dos itens 13 e 14 e inserção de um item na pauta. Para fins de organização, 

registrar-se-á a nesta ata a inserção do representante técnico como item 4, os itens 13 e 14 

como item 5 e 6 e a inserção do representante discente como item 20.  Deste modo iniciou-

se a discussão do item de pauta apresentado pelo representante técnico, Sr. André Rodrigo 

Vaz da Luz, onde discutiu-se 4-Atribuição e metodologia de registro das atas das reuniões 

do Conselho do PPGEL. Com a palavra o representante técnico defende que a atribuição de 

registro das atas do conselho deve ser distribuída entre todos os membros do conselho, pois 

não é função única e exclusiva do representante técnico. Ainda com a palavra o 

representante técnico propõe que seja alterada metodologia de registro utilizada nas 

reuniões anteriores, e que sejam registrados apenas os encaminhamentos apresentados 

pelos conselheiros e as decisões tomadas em votação. Aprovou-se por unanimidade ambas 

as manifestações do representante técnico e atribuiu-se ao Presidente do Conselho a função 

de designar, alternadamente, o conselheiro que registrará a próxima reunião. Encerrando 
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este item, passou-se a discutir o item 5-Protocolo de licença maternidade pela discente 

Cassia Silva Matiolevitcz. Após extensa discussão e entendimento dos conselheiros de que 

não havia conhecimento da legislação o suficiente para responder o pedido da aluna, que 

não se fazia presente, sem ocorrer em alguma ilegalidade, foi apresentado pelo 

representante discente um pedido de vistas no processo e estabelecido prazo de 30 dias 

para apresentação de maiores esclarecimentos por parte da discente. Passou-se ao próximo 

item de pauta, onde foi analisado o questionamento da discente 6 - Daniele Cristina da 

Silva, sobre como proceder no caso de Licença Maternidade. Entendendo que a licença 

maternidade é direito civil adquirido e que é de interesse da discente que a matrícula seja 

trancada no período que estabelecer o atestado médico, encaminha-se a secretaria a 

decisão, por unanimidade, que a matrícula da aluna deve ser trancada seguindo as datas 

estabelecidas no atestado médico que ainda será apresentado. Passou-se a discutir o item 

de pauta 7- Informes sobre o triênio 2013-2016 e Prestação de contas 2017. Após 

apreciação individual dos conselheiros, aprovou-se com 4 votos a favor, 0 contra e 1 

abstenção as contas de 2016. Em seguida discutiu-se a 8 – Elaboração do histórico escolar: 

Inserção ou não das reprovações acadêmicas. Acerca deste tema, apresentou-se ao 

Conselho questionamento via e-mail da secretaria à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação (PRPPG), bem como resposta inconclusiva recebida. Após discussão a cerca do 

mérito da questão, decidiu-se manter a emissão do histórico escolar sem alterações e 

solicitar da referida pró-reitoria um parecer técnico e jurídico acerca do assunto. Encerrado 

este tema, passou-se a discutir os 9 – Requerimentos de descredenciamento Prof. Olga 

Maria Castrillon Mendes e Prof. José Nicolau Gregorin Filho. Aprovou-se por unanimidade o 

pedido de descredenciamento do Prof. José Nicolau Gregorin Filho, porém decidiu-se não 

aprovar o desligamento da Prof. Olga Maria e designar os membros da mesma linha de 

pesquisa da referida docente, para retomar o diálogo com a docente a fim de permanecer 

no programa. Discutiu-se posteriormente o item 10-Descredeciamento Prof. Lilian Reichert 

Coelho e homologação do credenciamento da Prof. Eliane Aparecida Galvão Ribeiro 

Ferreira.  Aprovou-se por unanimidade ambas as proposições. Logo em seguida passou-se a 

discutir a situação da 11-Orientação da discente Sandra Maristela Oliveira de Almeida. 

Após discutir a situação acadêmica da discente decidiu-se por unanimidade que será 

atribuída, temporariamente, ao Coordenador do Programa a orientação da referida docente, 

até que lhe seja designado novo orientador. Encerrando este item, passou-se a discutir a 12-

Orientação da discente Léia da Silva Gomes Torres e atribuição de Co-orientação do Prof. 

Agnaldo Rodrigues da Silva. Após análise individual dos conselheiros ao requerimento 

proposto pela docente, decidiu-se por unanimidade manter a orientação da referida 

docente com a Prof. Rita de Cássia Natal Chaves e incluir como Co-orientador o Prof. 

Agnaldo Rodrigues da Silva, que estava presente na reunião e aceitou a proposição. Após 

decidido este tema, solicitou-se pelo Presidente do Conselho a verificação de quórum na 

plenária e verificou-se ser suficiente para manter a reunião. Passou-se então ao próximo 
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item de pauta 13-Validação das inscrições de estágio de docência dos alunos: Vanessa 

Cássia Sobrinho Quenehen, Maria Madalena da Silva Dias e Luana Soares de Souza. Após 

análise individual dos conselheiros à documentação apresentada, aprovaram-se por 

unanimidade todas as inscrições apresentadas. Passado ao próximo item de pauta 14-

Homologação dos relatórios finais de estágio dos discentes: Edson Flávio dos Santos, 

Vanessa Cássia Sobrinho Quenehen, Maria Madalena da Silva Dias e Nandara Maciel Leite 

Tinerel. Após análise individual dos conselheiros à documentação apresentada, aprovaram-

se por unanimidade todos os relatórios apresentados. Em seguida discutiu-se o item de 

pauta 15-Validação de proficiência em língua estrangeira realizada em outra IES – Léia da 

Silva Gomes Torres. Após análise individual dos conselheiros à documentação apresentada, 

aprovou-se por unanimidade. Em seguida discutiu-se o item de pauta 16- Justificativas de 

ausência no IV Seminário de Dissertações e Teses em andamento: Eliziane Fernanda 

Navarro e Maria Madalena da Silva Dias. Foram apresentadas aos conselheiros as 

justificativas protocoladas pelas discentes, junto a secretaria do programa. Após discussão 

sobre o assunto e entendimento de que atualmente não há definição de quais justificativas 

de ausências são aceitas e punições para as ausências não justificadas, decidiu-se por 

unanimidade a criação de uma comissão para análise legal sobre este tema e encaminhar a 

próxima reunião do Conselho para deliberação. Encerrando este tema, apresentaram-se aos 

conselheiros as 17-Solicitações de aproveitamentos de estudos dos discentes: Elair de 

Carvalho, Ewerton Rezer Gindri, Marta de Oliveira Fróis da Silva, Bruna Marcelo Freitas, 

Sebastiana Rodrigues da Cruz Meneguci, Josiane Lopes da Silva Ferreira e Saulo Scariot. 

Após análise individual dos conselheiros a documentação apresentada, aprovou-se por 

unanimidades os pedidos dos discentes Ewerton Rezer Gindri, Marta de Oliveira Fróis da 

Silva, Sebastiana Rodrigues da Cruz Meneguci, Josiane Lopes da Silva Ferreira e Saulo Scariot. 

Reprovou-se por unanimidade o pedido da discente Bruna Marcelo Freitas, pois a carga 

horária não disciplinas não são compatíveis e também foram cursadas em nível diferente do 

cursado atual pela referida docente. Passando ao próximo item de pauta comunicou-se aos 

conselheiros a 18-Desistência da discente Vanessa Pincerato Fernandes – aprovada no 

mestrado para o período de 2017/1. Em seguida, apresentou-se aos membros do conselho 

a proposta elaborada na Reunião do Corpo Docente para 18-Criação de uma Comissão de 

reestruturação do Programa de Pós-graduação em Estudos Literários. Após argumentação 

do representante discente de que toda a comunidade acadêmica da pós-graduação deve ser 

consultada durante os trabalhos, aprovou-se por unanimidade a criação da comissão 

composta pelos seguintes membros: Aroldo José Abreu Pinto como Coordenador, Agnaldo 

Rodrigues da Silva, Tania Celestino de Macedo, Walnice Aparecida Matos Vilalva e Helvio 

Gomes Moraes Junior. Discutiu-se posteriormente a 19 – Inserção de Co-orientação do Prof. 

Dr. Carlos Reis a doutoranda Clarice Gomes Clarindo. Após apresentação do pedido 

protocolado pelo Prof. Agnaldo Rodrigues da Silva, orientador da referida discente, aprovou-

se por unanimidade a proposição. Por fim, passou-se a palavra ao representante discente, sr. 
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Welinton Fabiano da Silva, que colocou em pauta discussão sobre 20 – Possibilidade de 

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

estudos para os discentes. Após discutir o tema proposto e entendendo haver necessidade 

de uma análise mais detalhada da legislação atual e também expandir a discussão a todos os 

envolvidos nos projetos de pesquisa, decidiu-se por unanimidade prorrogar a resolução 

deste item para a próxima reunião do conselho. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 

reunião, da qual se lavrou a presente ata que vai assinada por mim, André Rodrigo Vaz da 

Luz e pelos demais membros do Conselho. 


