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ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-1

GRADUAÇÃO EM LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM2

Aos dezesseis dias do mês de março de 2022, às 14h09, via plataforma digital Google Meet, foi3

realizada a 110ª Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras:4

Estudos da Linguagem, com os professores: Mônica Fernanda Rodrigues Gama, Presidenta do5

Colegiado, Giacomo Patrocínio Figueredo, Paulo Henrique Aguiar Mendes, Victor Luiz da Rosa,6

Vanderlice dos Santos Andrade Sól e Nildete da Silva Martins, secretária do Programa e7

representante dos técnicos administrativos, além do representante discente Benedicto Roberto8

Alves Carlos. I. EXPEDIENTE: 1.1) a) Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária9

realizada em 16/02/2022. Aprovada por unanimidade; b) Aprovação da Ata da 109ª Reunião10

Ordinária realizada em 23/02/2022. Aprovada por unanimidade. 1.2) Posse do novo membro:11

Posse do professor Victor Luiz da Rosa como representante da linha 1 no Colegiado. A presidenta12

deu as boas vindas ao professor que se colocou à disposição para aprender e participar das reuniões.13

1.3) Comunicações: a) Verba PROAP: A presidenta informou que na semana passada a14

PROPPI entrou em contato com o Posletras para saber a previsão de utilização da verba PROAP. b)15

Renovação bolsas CAPES: A CAPES informou que as bolsas do programa foram renovadas sem16

aumento ou redução do número de bolsas, o cálculo de bolsa leva em conta a nota do programa e o17

número de diplomados. Esses dados são referentes ao último quadriênio. A presidenta informou que18

o programa precisa diplomar entre 22 e 28 discentes por ano para melhorar o número de bolsas19

CAPES para o Posletras. 1.4) Justificativas de ausência: Alexandre Agnolon devido a organização20

do Seminário de Mitologia. 1.5) Inclusão de pontos de pauta: a) Apreciação do pedido de21

acumulação de bolsa com complementação financeira do discente Yuri Moura Lima Amaral de22

Souza; b) Aprovação dos Planos de Estágio de Lucas Alexandre Damasceno e Giovana da Silva23

Santos. As inclusões foram aprovadas por unanimidade. II. ORDEM DO DIA: 2.1) Apreciação de24

prorrogação de defesas: a) Cláudia Marina Leite Moreira; b) Laura Siqueira Rocha Gonçalves;25

Prorrogação por 4 meses. A presidente disse estar insatisfeita com o modelo de solicitação para26

prorrogação utilizado no Posletras e sugeriu que fosse reavaliado. O professor Paulo esclareceu a27

situação da discente e disse considerar que a aluna consiga defender no prazo estipulado. c) Ana28

Paula da Silva; d) Camila Kessia dos Santos Rodrigues; Prorrogação por 4 meses e) Bárbara29

Ramos Souza; f) Nathan Botelho Andrade. O professor orientador Giácomo esclareceu a situação30

do pedido de prorrogação do discente e acrescentou que por haver transcorrido alguns meses desde31
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a solicitação, agora o pedido refere-se a uma prorrogação do prazo por 3 meses. O representante32

discente Benedicto sugeriu que fosse padronizada uma prorrogação de 4 meses para todos os casos.33

A professora Vanderlice também se mostrou favorável aos 4 meses de prorrogação. A presidenta34

lembrou a importância da diplomação dentro dos prazos para que o programa aumente o número de35

alunos (as) bolsistas. Posto em votação, foram concedidas prorrogações por 4 meses para Laura36

Siqueira Rocha Gonçalves e Camila Kessia dos Santos Rodrigues e prorrogação de 3 meses para os37

demais discentes. Aprovado por unanimidade. 2.2) Aprovação do plano de ensino para a38

disciplina isolada intensiva remota “Tópicos Especiais - O Centenário de Ulisses de James39

Joyce, ministrada pelas professoras Maria Rita Drumond Viana - UFOP e Dirce Waltrick40

Amarante - UFSC e deliberação sobre novo edital especial de disciplina isolada intensiva: A41

presidenta explicou sobre a disciplina informando que os alunos terão vagas reservadas para42

matrícula na disciplina. Aprovado por unanimidade. 2.3) Aproveitamento de estudos: a) Marina43

Dornelles Ferreira; b) Vinícius Machado Miranda; c) Michelle da Conceição Ribeiro; d) Adriana44

Cristina Niquini; e) Daniele Francisca Martins do Nascimento; f) Bruna Costa Morais Urzedo; g)45

Jociele Cristiane Boaventura. A presidenta informou que faltavam poucos créditos para que os46

alunos concluíssem o curso. Ela informou que realizou uma reunião com os discentes para resolver47

a situação e sugeriu que fosse feito o aproveitamento de estudos. Após analisado os pedidos de48

aproveitamento foram aprovados por unanimidade, com exceção do caso da discente Bruna Costa49

Morais Urzedo que teve o prazo para aproveitamento excedido. 2.4) Apreciação do Relatório de50

estágio docência: a) Alexandre Henrique Silveira; b) Bárbara Ramos Souza. Aprovados por51

unanimidade. 2.5) Aprovação Edital de bolsas 2022/1: O professor Paulo, membro da comissão52

de bolsas, esclareceu que foram feitas apenas pequenas alterações nos baremas e a secretária53

Nildete informou que foram feitas algumas adequações de datas e procedimentos referentes à54

autodeclaração racial. Os docentes Victor e Giácomo se mostraram favoráveis a não limitação do55

número de publicações. A presidenta sugeriu que fosse aprovado o edital com a ressalva de que os56

baremas referentes às publicações sejam revistos pela comissão para o próximo edital a ser lançado.57

A presidenta informou que irá apresentar os relatórios elaborados pelas Comissões de58

Acompanhamento Discente, Comissão de Egressos e a Comissão do Sistema Sucupira na reunião59

do colegiado para que sirvam de embasamento para possíveis alterações no próximo edital de bolsas.60

Aprovado por unanimidade. 2.6) Apreciação Ad Referendum da proposta de minicurso “Ensino61

de Língua Inglesa: método, abordagem e metodologia… E agora? Seria o Pós-Método a solução?”,62
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ministrado pela mestranda Cláudia Marina Leite Moreira. A presidenta explicou que o minicurso foi63

aprovado ad referendum e já foi realizado virtualmente no período de 01/08/2021 a 22/08/2021.64

Aprovado por unanimidade. 2.7) Aprovação da banca de defesa: a) Célia Maria Werneck dos65

Santos Vieira; Prof. (a) Dr. (a) (docente UFOP - Titular): Clézio Roberto Gonçalves, Prof. (a) Dr. (a)66

(docente UFOP - Suplente): Kassandra da Silva Muniz, Prof. (a) Dr. (a) (docente externo - Titular):67

Patrícia Rodrigues Tanuri Baptista - CEFET-MG,, Prof. (a) Dr. (a) (docente externo - Suplente):68

Valter de Carvalho Dias - IFBA; b) Joyce Pereira Vieira; Orientador (a): Prof. Dr. Alexandre69

Agnolon (UFOP) e Coorientador (a): Prof. Dr. Jacyntho Lins Brandão (UFMG), Prof. (a) Dr. (a)70

(docente UFOP - Titular): Prof. Dr. Victor Luiz da Rosa, Prof. (a) Dr. (a) (docente UFOP -71

Suplente): Prof. Dr. Emílio Maciel, Prof. (a) Dr. (a) (docente externo - Titular): Prof. Dr. João72

Adolfo Hansen - USP, Prof. (a) Dr. (a) (docente externo - Suplente): Profa. Dra. Andréa Sirihal73

Werkema - UERJ. Aprovado por unanimidade. 2.8) Deliberação sobre a alteração na74

representação discente: Não houve votação, o representante discente Benedicto permanecerá75

como membro do colegiado até maio do corrente ano. 2.9) Aprovação dos planos de estágio dos76

discentes Gislainy Jennifer da Silva Nascimento, Lucas Alexandre Damasceno e Giovana da77

Silva Santos: a) Gislainy Jennifer da Silva Nascimento, orientanda da professora Rómina de Mello78

Laranjeira, para a disciplina LET 399 - Letramento e Língua Portuguesa II; b) Lucas Alexandre79

Damasceno, orientando do professor Giacomo Figueredo, para a disciplina LET 854 - Tradução de80

Textos Gerais; c) Giovana da Silva Santos, orientanda do professor Giacomo Figueredo, para a81

disciplina LET 854 - Tradução de Textos Gerais. Após análise e discussão entre os membros do82

Colegiado, os planos de estágio foram aprovados por unanimidade. 2.10) Aprovação dos planos de83

Estudos Especiais I: A presidenta informou que foram recebidas 30 solicitações de Estudos84

Especiais I. Posto em votação os planos foram aprovados por unanimidade. 2.11) Deliberação85

sobre proposta de alteração na data de envio do projeto definitivo do mês de maio para o mês86

de junho: A presidenta esclareceu o ponto de pauta dizendo ser uma proposta da professora Ada,87

para que haja consonância com a data de finalização da disciplina PGL 003 - Metodologia de88

Pesquisa, ministrada por ela. Os docentes Vanderlice e Paulo se manifestaram favoravelmente à89

alteração das datas. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 2.12) Apreciação do pedido90

de acumulação de bolsa com complementação financeira discente Yuri Moura Lima Amaral91

de Souza: O discente encaminhou ao Colegiado para apreciação, já com a autorização de seu92

orientador, professora Mônica Fernanda Rodrigues Gama, pedido para acumulação de bolsa93
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CAPES com o exercício remunerado de atividade docente pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz94

de Cabrália - BA. O discente declara que as atividades a serem desenvolvidas estão relacionadas a95

sua área de estudo, contribuirão para a sua formação acadêmica e que não interferem na qualidade e96

no ritmo ou andamento das atividades no curso de pós-graduação. Esse pedido está em97

conformidade com a Portaria Conjunta nº 1, de 15 de julho de 2010, que trata sobre a acumulação98

da bolsa com atividade docência. Após análise, a autorização foi aprovada por unanimidade. A99

professora Mônica, orientadora do discente, informou que a acumulação não irá impactar na defesa.100

2.13) Pedido de descredenciamento da professora Soélis da linha 3: A professora solicitou o101

descredenciamento da linha de pesquisa 3. Não houve necessidade de votação. III. OUTROS102

ASSUNTOS: Não houve. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16h43, a103

presidenta Profª. Mônica agradeceu a presença de todos, e o secretário lavrou a presente ata que,104

após aprovada, será assinada pela Presidenta do Colegiado. Mariana, 16 de março de 2022.105
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109

Profa. Dra. Mônica Fernanda Rodrigues Gama110

Presidenta do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Letras:111

Estudos da Linguagem112

113


