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Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às quatorze horas e sete minutos, realizou-se a
primeira sessão ordinária do Conselho do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas, através plataforma
Google Meet (meet.google.com/rxj-ieng-�i). Es�veram presentes a Professora Dra. Léia Cruz de Menezes
Rodrigues, Presidente do Conselho e os Professores Doutores Fábio Fernandes Torres, Kennedy Cabral
Nobre, Monalisa Valente Ferreira e Tiago Mar�ns da Cunha, como representantes TAE esteve presente
Geordania Maciel de Souza e o aluno Matheus da Costa Santos representando os discentes do Ins�tuto
de Linguagens e Literaturas - ILL. A Presidente do Conselho iniciou a reunião, com pauta única: 
Apreciação das vagas para Ingresso no Mestrado em Estudos da Linguagem, semestre 2021.1.(Relatores:
Prof. Fábio Torres- Coordenador do Mestrado em Estudos da Linguagem; Carlos Muniz - Coordenador de
Pós-Graduação - CPG): A Presidente do Conselho passou a palavra para que o Conselheiro Fábio iniciasse
uma pequena relatoria sobre o mo�vo da alteração da quan�dade de vagas. Fábio iniciou explicando que
no regimento interno e na proposta da Capes que foi aprovada a época não exis�a uma definição mínima
de vagas, e ressaltou que o estatuto ainda não havia sido aprovado nem a resolução 01 de 2019 que trata
sobre a resolução geral da Pós-graduação da Unilab na época da proposta, no primeiro e no segundo
edital foram ofertadas dez vagas, e porém dadas as necessidades de avalição e visto que no mestrado
atualmente só existe uma área de concentração e duas linhas de pesquisa é necessário que ao final do
quadriênio, no mínimo, cada professor tenha concluído a orientação de pelo menos três mestrandos, e
isso só será possível com o aumento do quan�ta�vo de vagas. Recentemente foi aprovado o estatuto e
nele versa que para aumentar o número de vagas, principalmente em editais de seleção que tratem de
vagas des�nadas a polí�cas afirma�vas, é necessário a aprovação no Consepe e no Consuni.. O
Regimento Interno do ILL e o Projeto Polí�co Pedagógico do curso que ainda está para ser aprovado
des�na no mínimo 20 vagas. Das vinte vagas, duas vagas para pessoas negras, indígenas e/ou com
deficiência; duas des�nadas a candidatos internacionais, não residentes no Brasil, oriundos dos seguintes
países lusófonos: Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor
Leste e duas vagas des�nadas a servidores da Unilab, quando as vagas des�nadas a polí�cas afirma�vas
não são preenchidas essas vagas específicas voltam para a ampla concorrência. Relatou também que o
edital foi exaus�vamente detalhado em reunião do Conselho e foi enviado a Coordenação de Pós-
graduação onde obteve parecer favorável, porém voltou com observações com relação ao quan�ta�vo de
vagas e da necessidade de aprovação no Consuni e Consepe. Em razão da seleção ser totalmente a
distância é necessário que sejam observadas uma série de medidas para garan�r que o processo seja
conduzido de forma transparente, a contento e mediado por novas tecnologias e por mais que tente
antecipar possíveis falhas ou problemas a registrar em edital ainda assim é possível que todas as
situações não sejam contempladas, por isso enviou o edital para a análise da PROPPG que deu um
retorno favorável, porém retornou que fosse passado pelo Consuni e Consepe. A Presidente abriu espaço
para que os conselheiros fizessem considerações, a Conselheira Monalisa Valente Ferreira disse estar de
acordo e considerou interessante a distribuição dos trinta por cento das vagas e dentre elas as vagas
des�nadas a abertura para países parceiros, dando oportunidade a alunos não residentes no Brasil. O
Conselheiro Matheus ques�onou se já existe uma procura do Mestrado para o público de estudantes não
residentes no Brasil e se já existe uma polí�ca de divulgação. O Conselheiro Fábio explicou que por ser
um curso ainda novo não existe uma polí�ca definida, mas os trabalhos estão sendo feitos aos poucos,
visto que os trâmites demandam bastante tempo. A Presidente colocou em apreciação se o Conselho
esta de acordo com o quan�ta�vo de vinte vagas e dessas a quan�dade  de seis vagas des�nadas



a polí�cas afirma�vas, o ponto de pauta foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,
a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Geordania Maciel de Souza,
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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