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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos OITO dias do mês de MARÇO, do ano de dois mil e vinte  e um, às nove horas, reuniram-se, por meio da plataforma digital de videoconferência Google
Meet, os docentes, o técnico do Departamento Acadêmico de Letras Vernáculas e o representante discente, sob a chefia do professor Agripino José Freire
da Fonsêca , a fim de tratarem da pauta da reunião ordinária do colegiado. Estavam presentes os Professores  Ana Maria Felipini Neves, Élcio Aloisio
Fragoso, Fernando Simplício dos Santos, Geane Valesca da Cunha Klein, Júlio César Barreto Rocha, José Eduardo Mar�ns de Barros Melo, Lucas Mar�ns
Gama Khalil, Lou-Ann Kleppa, Maria Cris�na Victorino de França, Maria do Socorro Dias Loura Jorrin, Marília Lima Pimentel Co�nguiba, Natália Cris�ne
Prado, Patrícia Goulart Tondineli, Pedro Manoel Monteiro, Raquel Aparecida Dal Cor�vo,  o técnico Carlos Roberto Wensing Ferreira e o representante
discente Juliane Venâncio .  O Professor Valdir Vegini jus�ficou sua ausência, Maria de Fá�ma C. O. Molina, jus�ficou a ausência, Heloísa Helena Siqueira
Correia, jus�ficou sua ausência. Professores afastados: Ana Maria Gouveia Cavalcan� Aguilar e Sonia Maria Gomes Sampaio. O Professor Agripino José
Freire da Fonsêca, Chefe do Departamento Acadêmico de Letras Vernáculas-DALV, iniciou a reunião com os seguintes informes: PRIMEIRO INFORME: O
chefe do DALV lembrou ser hoje o Dia Internacional da Mulher e desejou a todas as mulheres  do Conselho Departamento, e, por extensão, a todas as
mulheres do Brasil e do mundo, que se sintam valorizadas em qualquer situação em suas vidas. Na sequência, informa que estará a par�r dessa semana,
nos dias de quarta-feira e quinta-feira, com expediente interno para que o departamento possa dar celeridade às questões técnico-administra�vas
relacionadas ao Curso e ao Departamento. SEGUNDO INFORME: Informa também que todas as solicitações referentes aos protocolos formais,  de cunho
ins�tucional, sejam encaminhadas para o e-mail dlv@unir.br. TERCEIRO INFORME: O chefe do DALV informa também que desde a semana passada o
Departamento conta com a presença do estagiário Roberto no período da tarde. QUARTO INFORME: A professora Maria Cris�na solicita prorrogação da
solicitação e ausência fora da sede, considerando a atual situação da pandemia  conforme descrição em ata  de CINCO  de FEVEREIRO de 2021 até o dia
30 de março de 2021. QUINTO INFORME: Com a palavra, o Professor Júlio Rocha jus�ficou ter enviado mensagem ao e-mail dos chefes Agripino e Raquel,  e
não ao e-mail do DALV, porque precisava informar de assunto rela�vo a si, por obrigação funcional, mas que con�nha menção a processo sigiloso.
O professor Júlio projetou, ainda, o�cio da Academia Brasileira de Ciências, para propor que o nosso departamento, docentes, o NCH, possam indicar
estudantes, para a Reitoria considerar, ainda que não venham a ser contemplados, par�cularmente porque fala-se, no documento, de várias "áreas da
Ciência", apesar de ser evento de Medicina e Física. A importância dessas indicações, um aluno e uma aluna, se dá como afirmação das Humanidades, como
CIÊNCIA. Entende ser de grande interesse polí�co, sobretudo, discu�rmos e indicarmos nomes. O Professor Júlio Rocha manifestou não ter interesse em
indicar nomes que, de alguma forma, estejam ligados ao seu grupo de pesquisa, para que não haja conflito de interesse. SEXTO UNIFORME: O Professor
Eduardo Mar�ns convida todos os presentes para par�ciparem das a�vidades promovidas pelos membros do seu grupo de pesquisa, com temá�ca
relacionada às mulheres na poesia. Não havendo mais informes, o Professor Agripino Freire deu início à discussão dos itens na pauta. PRIMEIRO
ITEM: Apreciação e aprovação do projeto e parecer do LABORATÓRIO DE LÍNGUAS ORIGINÁRIAS, MINORIZADAS E DE IMIGRAÇÃO – LLOMI, de autoria da
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professora Patrícia, processo 23118.001819/2021-13, parecer (0619357). Iniciando, o Professor Agripino Freire passa a palavra para a Professora Patrícia e,
em seguida, para a Professora Lou-Ann Kleppa, parecerista do projeto. A professora Patrícia, fazendo uso da palavra, falou do projeto que apresentava ao
Conselho Departamental, nesse  momento, dizendo que o projeto já havia sido apresentado em reunião com a Coordenação do Mestrado em Letras e que,
por orientação da Propesq, era preciso ser aprovado em reunião do CONDEP, do DALV, para seguir adiante. Com a palavra, a Professora Lou-Ann Kleppa,
parecerista, apresentou o seu parecer sendo favorável à aprovação do projeto. Em discussão, o professor Júlio Rocha fez ponderações sobre o processo e
sugeriu que se  façam alterações no processo a fim de adequá-lo às normas internas processuais. Primeiramente, o professor Júlio Rocha fez diversas
considerações sobre o Projeto do Laboratório e proposta do seu Regimento, esclarecendo que o tema foi levado ao Colegiado do Mestrado em Letras, mas,
o parecer do Professor Lucas nem foi lido, pois, o tema, por disposição legal não tem a ver com mestrados, mas com o Departamento. Após sua fala, a
Professora Patrícia e a Professora Lou-Ann fizeram uso da palavra e concordaram com as observações feitas pelo Professor Júlio Rocha. Diante disso, o
Professor Júlio Rocha deixou claro que seu obje�vo era de colaborar para o debate e para a melhoria da qualidade das propostas apresentadas. Dentre suas
observações, estão: "1) modificando o "formulário", como concordou a proponente, re�rando esse cabeçalho, com essas LOGOs e essa menção ao PPGML;
2) Re�rar do Projeto e do Regimento todas as menções ao PPGML; 3) Re�rar coordenação e colocar CHEFE; 4) Deve constar no Regimento a questão da
eleição do chefe; 5) A sala de grupo tem de ser disponibilizada, porém não em uma observação, mas em um parágrafo, e deve ser acompanhado o projeto
de um Termo de Anuência da Líder do Grupo que empresta a sala, ou seja, a Marília." Depois da discussão, o Professor Agripino Freire, com a palavra,
colocou o parecer apresentado em votação, que foi aprovado por unanimidade, considerando as observações feitas pelo Professor Júlio Rocha. SEGUNDO
ITEM: Solicitação de acompanhamento individual de disciplina do aluno Denisson na disciplina de Sociolinguís�ca. Após as discussões inerentes ao
processos de acompanhamento especial, o pedido foi DEFERIDO. TERCEIRO ITEM: Solicitação de acompanhamento individual de disciplina da aluna Ingrid
Costa na disciplina de Sociolinguís�ca.  Em votação, o resultado foi três votos pelo deferimento e quatorze votos pelo indeferimento, considerando que a
aluna está com disciplinas pendentes para serem cursadas no semestre de 2020/2. O pedido foi INDEFERIDO. QUARTO ITEM: Comissão organizadora dos
100 anos de Paulo Freire. O Professor Agripino Freire informou que, em 2021, será comemorado o Centenário do Educador Paulo Freire, e que o Núcleo de
Ciências Humanas-NCH, através de sua Diretoria, está programando uma série de a�vidades alusivas a esse acontecimento e, para tanto, conta com a
par�cipação dos Departamentos Acadêmicos do NCH. Cada Departamento ficou de apresentar algum evento por mês. O DALV, caso não haja mudança, dará
sua contribuição no mês de maio e diante do exposto, para dar con�nuidade aos trabalhos, será preciso ampliar a Comissão Organizadora do evento que, no
momento, está composta apenas dos Professores Agripino José Freire da Fonsêca e José Flávio da Paz. Dessa forma, o Professor Agripino Freire, como
presidente do Conselho, abriu espaço para que os conselheiros se manifestassem e se apresentassem como interessados em compor a Comissão
Organizadora do evento comemora�vo aos 100 anos de Paulo Freire. Em discussão, surgiram os nomes dos seguintes professores para a composição da
Comissão: Pedro Manoel Monteiro, Júlio César Barreto Rocha, Geane Valesca da Cunha Klein que se juntam aos professores Agripino Freire e José Flávio. A
Comissão Organizadora ficou assim cons�tuída:  Agripino José Freire da Fonsêca, José Flávio da Paz, Pedro Manoel Monteiro, Júlio César Barreto Rocha,
Geane Valesca da Cunha Klein, ficando a presidência com o primeiro. Em votação: APROVADO. QUINTO ITEM: Aprovação dos planos de disciplinas de
2020/1 para o ano de 2021/1 com a retomada do calendário acadêmico de 2020/1. Os seguintes planos foram aprovados:  1 º Período: Introdução às
ciências da linguagem (Professor Élcio Aloisio Fragoso), Teoria Literária: Prosa (Professor Fernando Simplício dos Santos), Metodologia da Pesquisa
(Professora Natália Cris�ne Prado); 3º Período: Literatura do Real e do Inefável (Professor Pedro Manoel Monteiro), Disciplina Especial: Foné�ca e
Fonologia (Professora Natália Cris�ne Prado); 5º Período: Poé�cas Indígenas no Brasil (Professora Heloísa Helena Siqueira Correia), Literatura: A voz, o
Homem e a Razão (Professora Raquel Aparecida dal Cor�vo), Estágio supervisionado: observação e par�cipação no ensino fundamental II (Professor Pedro
Manoel Monteiro e Professora Raquel Aparecida dal Cor�vo); 7º Período: Letramento (Professora Natália Cris�ne Prado); 8º Período (Ofertas
Especiais): Literatura infanto-juvenil (Professor Pedro Manoel Monteiro e Professora Raquel Aparecida Dal Cor�vo), Literatura e Esté�ca (Ele�va) (Professora
Heloísa Helena Siqueira Correia), Estágio Supervisionado: Regência no Ensino Médio (Professora Maria de Fá�ma C. O. Molina e Professor Lucas Mar�ns
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Gama Khalil), Análise do Discurso (Professor Lucas Mar�ns Gama Khalil). Nada mais havendo a constar, eu, Carlos Roberto Wensing Ferreira, indicado
secretário ad hoc, encerro esta ata, que será assinada por mim e pelo Chefe do Departamento Acadêmico de Letras Vernáculas, professor Agripino José
Freire da Fonsêca, seguida da lista de presença dos demais membros.

Documento assinado eletronicamente por AGRIPINO JOSE FREIRE DA FONSECA, Chefe de Departamento, em 08/03/2021, às 19:34, 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 CARLOS ROBERTO WENSING FERREIRA, Técnico em Assuntos Educacionais, em 08/03/2021, às 19:35, 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 0616594 e o código CRC BB03E684.

Referência: Processo nº 23118.002843/2021-61 SEI nº 0616594
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

LISTA DE PRESENÇA

 Sessão ordinária da DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO, em 08/03/2021, às 09 horas.

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por AGRIPINO JOSE FREIRE DA FONSECA, Chefe de Departamento, em 08/03/2021, às 09:38, 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 PEDRO MANOEL MONTEIRO, Docente, em 08/03/2021, às 10:04, 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 CARLOS ROBERTO WENSING FERREIRA, Membro da Comissão, em 08/03/2021, às 10:08, 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 LOU ANN KLEPPA, Docente, em 08/03/2021, às 10:12, 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 RAQUEL APARECIDA DAL CORTIVO, Vice-Chefe de Departamento, em 08/03/2021, às 10:27, 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 ELCIO ALOISIO FRAGOSO, Docente, em 08/03/2021, às 10:33, 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 MARIA CRISTINA VICTORINO DE FRANCA, Docente, em 08/03/2021, às 10:45, 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 FERNANDO SIMPLICIO DOS SANTOS, Docente, em 08/03/2021, às 10:52, 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 LUCAS MARTINS GAMA KHALIL, Docente, em 08/03/2021, às 10:53, 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 Juliane Cris�na Meireles Venâncio, Usuário Externo, em 08/03/2021, às 11:13, 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 MARILIA LIMA PIMENTEL COTINGUIBA, Docente, em 08/03/2021, 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 PATRICIA GOULART TONDINELI, Docente, em 08/03/2021, às 11:45, 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 JOSE EDUARDO MARTINS DE BARROS MELO, Docente, em 08/03/2021, às 11:56, 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 GEANE VALESCA DA CUNHA KLEIN, Docente, em 08/03/2021, às 12:17, 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 NATALIA CRISTINE PRADO, Docente, em 08/03/2021, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA MARIA FELIPINI NEVES, Docente, em 08/03/2021, às 12:29, 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 JULIO CESAR BARRETO ROCHA, Docente, em 08/03/2021, às 15:17, 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 MARIA DO SOCORRO DIAS LOURA JORRIN, Docente, em 08/03/2021, às 19:46, 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 0616591 e o código CRC 08C1D05D.
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