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ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM

Aos quinze dias do mês de dezembro de 2021, às 10h12, via plataforma digital Google Meet, foi

realizada  a  108ª  Reunião  Ordinária  do  Colegiado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Letras:

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

Colegiado; Alexandre Agnolon, Giácomo Figueiredo, Paulo Henrique Aguiar Mendes e Vanderlice

dos Santos Andrade Sól; Nildete da Silva Martins, secretária do Programa e a representante discente

Lucilane  Rodrigues  de  Souza.  1  –  EXPEDIENTE:  1.1  –  Comunicações: a)  Aprovação  do

regimento  com alteração  na  representação  discente.  A presidente  informou  que a  alteração  no

regimento  na representação  discente  foi  aprovada.  A presidente  informou que ainda  não existe

portaria do MEC que autoriza ensino remoto ou híbrido, por isso caso haja necessidade de alteração

de regimentos deverá ser feito pela UFOP de maneira geral para todos os cursos e unidades. Com a

alteração do regimento, somente um representante discente terá direito a voto. 1.2 – Justificativas

de  ausência:  O  prof.  José  Luiz  e  o  representante  discente  Benedicto  Roberto  Alves  Carlos

justificaram as ausências devido a conflito de horários com as aulas. 1.3 –  Inclusão de pontos de

pauta:  Solicitação  de  estágio  de  pós-doutorado  do  prof.  Dr.  Paulo  Ricardo  Moura  da  Silva

vinculado à prof.ª Mônica Gama, para o ano de 2022. Posto em votação, aprovada por unanimidade.

2 –  ORDEM DO DIA: 2.1 – Aprovação da Ata da 107ª Reunião Ordinária: Retirada de pauta,

será aprovada na próxima reunião do colegiado. 2.2 – Aprovação Calendário Acadêmico 2022/1:

Em discussão, a presidente informou que o calendário acadêmico da pós-graduação em letras será

ajustado ao calendário da graduação para causar o menor impacto possível para os professores que

lecionam tanto na graduação quanto na pós. A secretária Nildete fez uma breve apresentação do

calendário destacando pontos importantes para os docentes. Posto em votação foi aprovado por

unanimidade. 2.3 – Aprovação dos planos de ensino para o 2022/1: a) PGL 101, b) PGL 003, c)

PGL 307, d)PGL 311, e) PGL 105; f) PGL 135 (Ad referendum) e g) PGL 232. Em discussão, a

secretária  Nildete  fez alguns esclarecimentos sobre os planos de ensino em questão,  que foram

aprovados por unanimidade. 2.4) Aprovação do Edital de Isoladas para 2022/1: Em discussão, a

secretária Nildete fez uma breve apresentação do edital em questão e das datas propostas. Após

discussão, ficou decidido que o edital irá aguardar para ser publicado após a definição do MEC

quanto ao ensino remoto para que se tenha mais clareza do formato das disciplinas (remoto ou

presencial) e da disponibilidade do número de vagas. A presidenta sugeriu que uma disciplina de
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cada linha de pesquisa seja oferecida de forma remota. A professora Vanderlice ressaltou que o

oferecimento de disciplinas isoladas remotas é importante para divulgação do curso com estudantes

de  outras  instituições  de  ensino.  Após pequenas  sugestões  de  alteração  do edital  foi  posto em

votação e aprovado por unanimidade com ressalvas das adequações do número de vagas em caso de

ensino  remoto.  2.5)  – Homologação do Processo  Seletivo: Em discussão,  a  secretária  Nildete

informou que apesar de serem apenas 30 vagas, houve 37 aprovados no processo seletivo, sendo

quatro candidatos excedentes na linha 1 e 3 excedentes na linha 2. A professora Vanderlice sugeriu

incluir no programa todos os aprovados neste processo seletivo. Os professores Paulo, Giácomo e

Alexandre também se manifestaram favoráveis à aprovação de todos. Aprovação das vagas 31 a 37

do processo seletivo foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, a homologação do processo

seletivo  também  foi  aprovada  por  unanimidade.  2.6  – Homologação  do  processo  de

Credenciamento:  Em discussão, os membros do colegiado foram informados que somente uma

candidata  fez  inscrição  para  o  processo  de  credenciamento.  Sendo  assim,  a  prof.  Maria  Rita

Drumond Viana será credenciada como membro permanente do Programa de Pós Graduação em

Letras: Estudos da Linguagem. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. 2.7 –  Aprovação

das  minutas  das  portarias  de  nomeação  das  Comissões  de  Avaliação  Docente,

Acompanhamento  de  Discentes  e  Acompanhamento  de  Egressos: A  secretária  Nildete

apresentou  as  funções,  composições  e  prazos  das  comissões  em questão.  Foram aprovadas  as

Comissões  de  Discentes  composta  pelos  docentes  Rodrigo Corrêa  Martins  Machado e  Ivanete

Bernardino  e  pelos  discentes  Benedicto  Roberto  Alves  Carlos,  Gislainy  Jennifer  da  Silva

Nascimento e  Monick Pereira  de Araújo dos Santos; e a Comissão de Egressos composta pela

docente Vanderlice dos Santos Andrade Sól, pela TAE Vanessa Cotta, pelos discentes Reginaldo

Rodrigues da Silva, Júlia Barbedo Ruivo e a egressa Dayane de Oliveira Gonçalves. A presidenta

Mônica Gama informou que também existe uma Comissão responsável pelo acompanhamento dos

bolsistas, composta pelos professores Leandra Batista Antunes e Paulo Henrique Aguiar Mendes, e

pelo representante discente Alexandre Henrique Silveira, solicitou a inclusão da discente Franciele

Maria  da  Silva  nessa  comissão  de  bolsas.  2.8  – Aprovação  da  Resolução  de  Estágio  pós-

doutorado: Posto em votação foi aprovado por unanimidade. 2.9 – Deliberação sobre a situação

dos(as) discentes Ana Luiza Lisboa e Maria de Fátima Lisboa, orientandas da profa. Soélis e

Franciele  Maria  da  Silva,  orientanda  do  Prof.  William,  que  já  cursaram  as  disciplinas

obrigatórias  da  linha  de  pesquisa  1  e  terão  que  passar  para  a  linha  de  pesquisa  2:  Em
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discussão,  os  docentes  foram  favoráveis  e  aprovaram  por  unanimidade.  2.10  – Proposta  de

alteração na representação docente entre as linhas 1 e 2 do Colegiado: A secretária Nildete

informou que devido a saída do professor José Luiz será necessário um rearranjo dos representantes

docentes.  Após discussão foi decidido que será aberta uma chamada para um novo membro do

Colegiado representante da linha de pesquisa 1. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. 3

– OUTROS ASSUNTOS:  3. 1 – Apreciação estágio pós-doutorado do prof. Dr. Paulo Ricardo

Moura da Silva:  Aprovação por unanimidade do ingresso do prof. Dr. Paulo Ricardo Moura da

Silva, no estágio pós-doutorado no Programa, sob supervisão da prof. Dra. Mônica Gama.  Nada

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h52, a presidenta Profª. Mônica agradeceu a

presença  de  todos,  e  o  secretário  lavrou a  presente  ata  que,  após  aprovada,  será  assinada  pela

Presidenta do Colegiado. Mariana, 15 de dezembro de 2021.

Profa. Dra. Mônica Fernanda Rodrigues Gama

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

Estudos da Linguagem
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