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ATA NÚMERO _75_.
DEFESA PÚBLICA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
Aos vinte e dois dias do mês de setembro de 2020, no horário das 14h00 às 16h05, foi realizada,
na sala virtual do PPGIELA no sistema WebConf da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), a
defesa pública de dissertação do mestrando NELSON SOUTERO COUTINHO NETO, cujo
título é: “Pelas palavras deles: tornando-se homens, do poder à queda em Nossa América”, no
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPG-IELA) da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca Examinadora,
constituída pela professora orientadora Dra. Angela Maria de Souza (UNILA), Dr. Waldemir
Rosa (UNILA) e Dra. Tânia Sandroni (UNIP), todos (as) presentes por videoconferência, emitiu
o seguinte parecer:
banca ressalta a relevância do tema de pesquisa, a dedicação e esforço demostrado na
dissertação. Sugere a trabalhar melhor a articulação entre os capítulos e realizar a revisão
textual, bem como a revisão de alguns conceitos apontados. A banca destaca a importância do
desafio de abordagem da temática e a originalidade do trabalho no uso de autobiografias em sua
pesquisa.
Resultado final:
[ X ] Aprovação
[ ] Reprovação
O mestre terá o prazo de 60 dias para apresentar à professora-orientadora a versão definitiva do
seu trabalho, incorporando as reformulações exigidas pela banca examinadora e cumprir com
todos os procedimentos pós-defesa.
Eu, Angela Maria de Souza, orientadora, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, na
qualidade de presidente e representante da docentes externa à instituição, e pelos demais
membros da banca examinadora.
[Assinado digitalmente]
_______________________________
Profa. Dra. Angela Maria de Souza
Orientadora

[Assinado digitalmente]
_____________________________________
Prof. Dr. Waldemir Rosa
Examinador

[Assinado digitalmente pela presidente da banca]
__________________________________
Profa. Dra. Tânia Sandroni
Examinadora externa à instituição
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