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ATA DA 101ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM

Aos dezessete dias do mês de março de 2021, às 14h00, via plataforma digital  Google Meet, foi

realizada  a  101ª  reunião  do  Colegiado  do  Programa de  Pós-Graduação  em Letras:  Estudos  da

Linguagem,  com os  professores:  Soélis  Teixeira  do Prado Mendes,  Presidenta  do  Colegiado;

Alexandre  Agnolon;  Bernardo  Amorim;  Giácomo  Figueredo;  Leandra  Batista  Antunes;

Paulo  Henrique  Aguiar  Mendes;  Nildete  da  Silva  Martins,  Secretária  do  Programa e  os

representantes discentes Lucas Benevenuto Mitraud Vieira Alves e Rafaella Saioro Bezerra. 1 –

Expediente: 1.1 – Comunicações:  a) Soélis informou que o link para avaliação do Programa, por

meio do Google forms, já está disponível e foi encaminhado a todos por e-mail, ressaltou que essa

avaliação  é  muito  importante  para a  Avaliação  CAPES, via  Plataforma Sucupira,  e solicitou  a

colaboração  e  participação  de  todos  os  discentes,  docentes  e  egressos,  não  somente  no

preenchimento do formulário, mas também na divulgação da avaliação. b) Soélis informou sobre o

número recorde de matrículas em disciplinas isoladas, ao todo foram sessenta e quatro matrículas

neste período letivo de 2021/1. c) A professora Soélis informou que pretende colocar em dia, antes

de deixar a função de Coordenadora, as Portarias sobre os mandatos dos membros do Colegiado. c)

Ela também informou que é possível realizar a divulgação dos sites referentes a grupos de trabalho/

pesquisa no site do Posletras, para isso os professores devem encaminhar a logo para divulgação. d)

A professora  Leandra  trouxe um aviso  da  última  reunião  do  Conselho,  a  pedido do professor

Luciano, reforçando para que todos os professores fiquem muito atentos com relação à dedicação

exclusiva, enfatizou que qualquer serviço que for realizado fora da Ufop, deverá estar de acordo

com a legislação vigente.  1.2 – Justificativa de ausência: Não houve. 1.3 – Inclusão de pontos de

pauta: a) Aprovação da Resolução Posletras - prorrogação do prazo  para defesa de dissertação. b)

Prorrogação  de  defesa  -  Adriana  Cordeiro  dos  Santos,  Bárbara  Guerra  de  Queiroz  e  Viviane

Terezinha de Faria Moreira.  (Sugestão: apreciação junto com item 2.5).  c) Aprovação banca de

defesa: Hector Rodrigues Feltrin (Sugestão: Apreciação no item 2.9). Votação realizada em bloco, a

inclusão de pontos de pauta foi  aprovada por unanimidade.  d) Proposta de realização de novo

credenciamento em junho/2021. 2 – Ordem do dia: 2.1 – a) Aprovação da Ata da 100ª reunião

ordinária:  Sugestão  da  professora  Leandra  para  alteração  do texto  na  linha  39.  Colocada  em

votação,  a  ata  da 100ª  reunião  ordinária  foi  aprovada por  7 (sete)  votos  favoráveis  e  2  (duas)

abstenções.  b)  Aprovação  de  ata  da  Reunião  Extraordinária  dia  05/02/2021: Não  houve
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considerações. Colocada em votação, a ata da reunião extraordinária foi aprovada por 8 (oito) votos

favoráveis e 1 (uma) abstenção. 2.2 –  Desligamento de alunos: A pedido - Apreciação do pedido

de desligamento Thiago Vieira da Silva a pedido; Análise e deliberação sobre a situação do

discente Yuri Fonseca Silva: A Profa.Soélis apresentou o pedido por escrito de desligamento do

discente Thiago Vieira  da Silva,  por motivos  pessoais,  devidamente  justificados.  Na sequência,

discorreu  sobre  a  situação  do  discente  Yuri  Fonseca  Silva,  informou  que  o  aluno  já  vinha

apresentando problemas em relação ao cumprimento das atividades de pesquisa, fato apresentado ao

Colegiado pela própria orientadora, por meio de ofício, em que informa que o aluno não entregou a

versão  do  projeto  definitivo,  tem  se  ausentado  das  reuniões  de  orientações  sem  as  devidas

justificativas  e quando procurado, não tem respondido aos e-mails.  Além disso,  o aluno não se

matriculou no período letivo 2021/1,  e mesmo diante das tentativas  de contato,  o aluno não se

manifestou, fato esse que enseja desligamento sumário, conforme Resolução CEPE Nº 8.019, art 7º,

d).  Votação  realizada  em bloco,  aprovação  dos  desligamentos  por  unanimidade.  2.3 –  Análise

aproveitamento  de  carga  horária  da  discente  Júlia  Barbedo  Ruivo: A  discente  solicita

aproveitamento das atividades na carga horária do Programa referente à realização do curso online

Panorama da literatura francesa contemporânea, com carga horária de 42 horas, com o escritor e

pesquisador Ricardo Lísias. A aluna ressalta que, além de o autor ser seu objeto de estudo, o tema

do  curso  também  estava  intimamente  relacionado  ao  seu  interesse  de  pesquisa  (literatura

contemporânea). O professor Alexandre Agnolon ressaltou a relevância do curso para a pesquisa da

discente. Após apreciação, foi aprovada a concessão de 2 (dois) créditos, referentes a 30 horas, por

unanimidade. 2.4 – Análise e votação da indicação de pareceristas para os projetos definitivos:

A profa. Soélis apresentou  as  indicações dos professores parecerista para cada projeto: Hêmille

Perdigão – Prof. Alexandre Agnolon; Marcela Gonzaga – Profa. Valdeni da Silva Reis; Rosiane

Camilo  –  Prof.  Gláucio  Geraldo  Moura  Fernandes;  Júlia  Ruivo  –  Profa.  Mônica  Fernanda

Rodrigues  Gama;  Marcus Vinícius  -  Vanderlice  dos  Santos Andrade Sól;  Alexandre Silveira  –

Profa. Mônica Fernanda Rodrigues Gama; Bárbara Ramos – Profa. Maria Clara Versiani Galery;

Lucas Benevenuto – Prof. Alexandre Agnolon; Joyce Vieira – Prof. Victor Luiz da Rosa; Adrielly

Coelho - Prof. William Menezes;  Thamara de Freitas - Prof. William Menezes; Ana Paula da Silva

–  Prof.  Alexandre  Agnolon;  Andresa  Carvalho  –  Profa.  Vanderlice  dos  Santos  Andrade  Sól;

Claúdia Moreira – Prof. Sérgio Raimundo Elias da Silva; Laura Siqueira – Profa. Leandra Batista
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Antunes;  Nathan Botelho – Prof. Adail Sebastião Rodrigues Júnior; Barbara Chaves – Profa. Nina

Caetano;  Camila  Késsia  –  Prof.  Bernardo  Amorim  e  Drieli  Sampaio  –  Prof.  Clézio  Roberto

Gonçalves.  Votação realizada em bloco. Após análise e discussão as indicações dos professores

pareceristas  foram aprovadas por unanimidade.  2.5 – Análise dos pedidos de prorrogação de

defesa: Soélis apresentou os pedidos de prorrogação de defesa dos discentes com as respectivas

datas: Juliana Fonseca solicita prorrogação para 30/07/2021; Suely Calixto solicita prorrogação para

20/05/2021; Lígia Souza solicita prorrogação para 30/04/2021; Rodrigo Ramos solicita prorrogação

por 5 meses; Juliane Evenlyn solicita prorrogação por 5 meses; Fernanda Kelly solicita prorrogação

para  maio  de  2021,  Thais  Magalhães  solicita  prorrogação  para  25/06/2021;  Lucas  Scaramussa

solicita  prorrogação  para  30/06/2021;  Danilo  de  Souza  Ferreira  solicita  prorrogação  para

15/05/2021; Adriana Cordeiro dos Santos solicita prorrogação para 30/07/2021; Bárbara Guerra de

Queiroz solicita  prorrogação para junho de 2021 e Viviane Terezinha de Faria Moreira solicita

prorrogação por 3 meses. Votação realizada em bloco, após apreciação, os pedidos de prorrogação

foram aprovados por 8 (oito) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 2.6 – Análise do pedido feito

pela Profa. Vanderlice Sol sobre a orientação do discente Yuri Fonseca Silva:  Item retirado de

pauta, considerando que o Colegiado já deliberou, no item 2.2, pelo desligamento do discente  Yuri

Fonseca  Silva.  2.7 – Apreciação do pedido de mudança de orientação das discentes:  Júlia

Ruivo e Ana Luiza Freitas Franca Silva: O professor Emílio Maciel solicita seu desligamento

como orientador da discente Júlia Ruivo e indica o professor Victor da Rosa, o qual , segundo Prof.

Emílio, além de desenvolver uma pesquisa de ponta sobre literatura brasileira contemporânea, vem

sendo de fato o orientador da pesquisa da aluna desde seus primórdios. A profa. Soélis solicita

mudança  de  orientação  da  discente  Ana  Luiza  Freitas  Franca  Silva,  que  atualmente  é  sua

orientanda, e indica que a profa. Ivanete passe de coorientadora para orientadora da aluna. Votação

realizada em bloco. Após análise, os pedidos foram aprovados por unanimidade. 2.8 –  Indicação e

aprovação de comissão para apreciação e emissão de parecer ao relatório de atividades da

bolsista PNPD - pósdoc - Janaina Rocha: Os professores indicados para compor a comissão para

emissão de parecer foram Alexandre Agnolon e Bernardo Amorim (presidente), Soélis informou

que o parecer deverá ser elaborado para apreciação e votação até a próxima reunião do Colegiado,

que acontecerá no dia 14 de abril  de 2021. Colocada em votação, a indicação da comissão foi

aprovada por  unanimidade.  2.9  –  Aprovação da banca de defesa:  a)  Geuderson Traspadini
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Marchiori; b) Hector Rodrigues Feltrin: a) Mestrando: Geuderson Traspadini Marchiori; Título

da pesquisa: A Linguagem de Camaco: identidade, memória e reexistência;  Orientadora: Profa

Dra Kassandra da Silva Muniz;  Data da defesa: 24/03/2021;  Horário:  15:00 horas;  Membros

internos: Titular:  Prof. Dr. Clézio Roberto Gonçalves -  Suplente: Prof. (a) Dr. (a) Melliandro

Mendes Galinari; Membros externos: Titular: Profa Dra Sônia Maria de Melo Queiroz (UFMG) -

Suplente: Prof.  (a)  Dr.  (a)  Ana Lúcia  Silva Souza (UFBA).  b) Mestrando: Hector  Rodrigues

Feltrin; Título da pesquisa: Ponto de encontro: os “Contos Negreiros” como uma encruzilhada de

memórias;  Orientador: Paulo  Henrique  Aguiar  Mendes;  Coorientadora: Mônica  Fernanda

Rodrigues  Gama;  Data  da  defesa: 30/03/2021;  Horário: 16:00  horas;  Membros  internos:

Titular: Prof. (a) Dr. (a) Victor Luiz da Rosa - Suplente: Prof. (a) Dr. (a) Emílio Maciel Roscoe;

Membros externos: Titular: Simone de Paula dos Santos (UFVJM) - Suplente: Prof. (a) Dr. (a)

Wander Emediato de Souza (UFMG). Votação realizada em bloco, aprovação por unanimidade.

2.10 – Análise e aprovação dos planos de estágio dos discentes: Alexandre Henrique, Barbara

Ramos, Adrielly Fernanda e Lucas Benevenuto: A Profa. Soélis  apresentou os planos de estágio

dos  discentes:  Alexandre  Henrique  Silveira,  orientando  do  professor  Bernardo  Nascimento  de

Amorim, para a disciplina Literatura Comparada – LET 877; Bárbara Ramos Souza,  orientanda do

professor Bernardo Nascimento de Amorim, para a disciplina Literatura Comparada – LET 877;

Adrielly Fernanda de Souza Coelho, orientanda do professor Paulo Henrique Aguiar Mendes, para a

disciplina Leitura e construção de sentidos – LET 089; e Lucas Benevenuto Mitraud Vieira Alves,

orientando do professor Artur  Costrino,  para a  disciplina  Estudos Clássicos LET 023. Votação

realizada em bloco, aprovação por unanimidade.  2.11 – Análise e aprovação dos pareceres dos

projetos de pesquisa docentes: Anelise Dutra, Victor da Rosa, Dayse Garcia, Ivanete Soares,

Rodrigo Machado, Alex Beigui, Carolina Anglada, Romina Laranjeira: A professora Soélis

sugeriu  que  fosse  realizada  a  leitura  do  parecer  final  de  cada  projeto,  os  demais  membros

concordaram  com  a  sugestão.  Votação  foi  realizada  em  bloco.  Após  discussão  e  análise,  os

pareceres foram aprovados por unanimidade. 2.12 – Informação sobre bolsa UFOP e CAPES:

Soélis comunicou que o Programa foi contemplado com duas novas bolsas, sendo uma bolsa Ufop e

a outra bolsa CAPES. Ressaltou que essas bolsas foram conquistadas em virtude do aumento de

alunos no curso. Soélis informou que existe um controle mensal de alunos que deve ser informado à

Proppi  todo  início  de  mês,  assim  que  assumiu  a  coordenação  e  foi  solicitado  o  envio  desse
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quantitativo de alunos, percebeu que havia uma inconsistência muito grande entre o número de

alunos informado e o número real de alunos no Programa, sendo que o número informado estava

muito acima do número real. A partir de agosto de 2018, após um levantamento criterioso, esse

quantitativo foi corrigido, e passou a ser informado corretamente à Proppi, mês a mês. Os números

informados ao final dos últimos anos foram: 36 alunos em 2018, 51 alunos em 2019 e 53 alunos em

de 2020. 2.13 – Análise a aprovação de autorização para acumulação de bolsa CAPES com a

atividade  docência  do  discente  José  Teófilo  Rodrigues  de  Miranda  Neto: O  discente  José

Teófilo  Rodrigues  de  Miranda  Neto  encaminhou  ao  Colegiado  para  apreciação,  já  com  a

autorização de seu orientador, professor Emílio Carlos Roscoe Maciel, pedido para exercício de

atividade remunerada, em virtude de processo de designação do Estado (SRE-MG) para o cargo de

Professor de Educação Básica (PEB) na E. E. Dom Benevides (Mariana – MG). Esse pedido está

em conformidade  com a Portaria Conjunta nº 1, de 15 de julho de 2010 e destaca-se  que o cargo

docente a ser exercido pelo aluno está em conformidade com sua área de formação e atuação, bem

como com a  pesquisa que desenvolve atualmente, com prazo previsto para defesa em junho de

2021. Após análise, a autorização foi aprovada por unanimidade. 2.14 – Aprovação ad referendum

do  pedido  de  prorrogação  complementar  de  bolsa  CAPES  do  discente  Marcelo  França

Marques Cândido: Soélis informou sobre a prorrogação de bolsa CAPES por mais dois meses,

informou ainda que a justificativa do pedido se encontra respaldada pelo orientador, Prof. Bernardo

Nascimento de Amorim. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.  2.15 – Análise e

votação  do  nome  da  professora  Mônica  Gama  para  composição  do  Colegiado,  como

representante da Linha 1: Soélis informou a manifestação de interesse da professora Mônica em

participar do Colegiado, em substituição ao professor Bernardo. Colocada em votação, a proposta

foi aprovada por unanimidade.  2.16 – Apreciação do requerimento de Mudança de Linha de

pesquisa da discente Bárbara Maria Chaves Barbosa: A discente Bárbara solicita mudança da

linha  de  pesquisa,  da  linha  2  para  linha  1,  apresentando  justificativa  com  a  anuência  de  sua

orientadora,  professora  Kassandra  da  Silva  Muniz,  que  também atua  na  linha  2.  Colocada  em

votação,  a  proposta  foi  aprovada  por  unanimidade.  2.17  –  Informação  sobre  a  situação  da

mestranda Natasha Castro Silva: A professora Soélis realizou a leitura do parecer de avaliação da

dissertação, elaborado pelos professores Dr. Alexandre Agnolon e Dra. Mônica Fernanda Rodrigues

Gama, enfatizando a conclusão do parecer “Percebe-se, portanto, que, se houve um ato de boa fé da
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banca ao permitir correções profundas no período de 60 dias, não nos parece que há amparo para

a reprovação do texto agora, ainda que o texto não alcance o que se pede de uma dissertação de

mestrado”.  Soélis  ressaltou  ainda  que  a  discente  recebeu  60  dias  pós-defesa  para  realizar  as

alterações propostas pela banca, e, por conta própria, se deu mais 60 dias, totalizando quatro meses,

sendo que, neste período, aumentou apenas cinco páginas ao texto, ficando a dissertação com 49

páginas, o que é um absurso, principalmente considerando que se trata de bolsista. Disse ainda que

este caso,  em especial,  deverá ser usado como exemplo para que não ocorra mais esse tipo de

situação: se a pesquisa final do/da discente não tem condições para ser provada, que seja dada uma

segunda  oportunidade  –  caso  haja  tempo  hábil  para  tal  –  para  que  o/a  mestranda/o  possa

rever/corrigir o texto, conforme preconiza o regimento, “Art. 53 Em caso de insucesso na defesa da

dissertação, o Colegiado do Programa, mediante proposta justificada da comissão examinadora,

poderá dar oportunidade ao candidato de reapresentar o trabalho para nova defesa,  caso não

tenha  ultrapassado  o  limite  de  trinta  meses  de  curso”. 2.18  –  Revista  Caletroscópio  –

Eleição/recondução de (novos) editores: Soélis discorreu sobre a situação atual dos editores da

Revista  Caletroscópio,  informou  que  após  convocação  não  houve  manifestação  para  novas

candidaturas.  Na Literatura,  apenas Mônica e Carolina se candidataram para recondução.  Já na

Linguística,  apenas  Rómina  manifestou  interesse  em  participar  da  editoria,  e  a  própria  Soélis

demonstrou interesse na recondução. Diante disso, a proposta ficou da seguinte forma: Recondução

das  professoras  Mônica  e  Carolina  representando  a  Literatura;  e  recondução  de  Soélis  e

manifestação de interesse da Prof. Rómina como representantes da Linguística. Ficou definido que

seria votada apenas a recondução e, após aprovação, as eleitas decidirão entre si quem será o editor-

gerente. Votação realizada em bloco, proposta aprovada por 7 (sete) votos favoráveis e 2 (duas)

abstenções. 2.19 – Análise e submissão dos requerimentos de matrículas de alunos regulares e

especiais:  Após  análise,  os  requerimentos  de  matrículas  foram  aprovados  por  7  (sete)  votos

favoráveis e 2 (duas) abstenções. 2.19 – Proposta de formação de comissão: Comissão de bolsas

–  2021  (Atribuições:  implementação  de  novas  bolsas  e  análise  dos  relatórios  de  bolsistas

2020/2): Soélis discorreu sobre a necessidade e a importância da comissão de bolsas nos processos

de análise e avaliação dos relatórios dos bolsistas. Informou que, após análise, a comissão ficará

responsável por emitir parecer sobre a análise dos relatórios para aprovação pelo Colegiado, com

início dos trabalhos no  próximo semestre. Após discussão, ficou definido que a comissão deverá ser
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composta por dois docentes e um discente. Os representantes docentes indicados  foram Leandra e

Paulo,  já  o representante discente ainda será definido,  e,  posteriormente,  informado aos demais

membros  do  Colegiado.  Colocada  em  votação,  a  composição  da  comissão  foi  aprovada  por

unanimidade.  Outro  ponto  levantado  durante  a  discussão,  foi  com  relação  à  quantidade  de

documentos  exigidos  na  matrícula,  atualmente  o  processo  exige  os  seguintes  documentos:

Requerimento,  relatórios semestrais, planos de estudos especiais, relatórios de estudos especiais,

planos de estágio docência e relatórios de estágio docência. A professora Soélis ficou de verificar

junto  a  Proppi  e  aos  outros  Programas  sobre  a  obrigatoriedade  dos  relatórios  e  formulários

utilizados  na  matrícula,  e,  dessa  forma,  verificar  a  possibilidade  de  redução  ou  unificação  de

documentos  visando  um  processo  mais  “enxuto”.  O  professor  Alexandre  propôs  uma  solução

intermediária  com a utilização  do  Google  Forms  neste processo.  Soélis  informou que todas  as

alternativas serão consideradas com o intuito de verificar a viabilidade de alteração do processo

atual.  3.1  –  Aprovação  da  Resolução  Posletras  -  prorrogação  do  prazo   para  defesa  de

dissertação: Foi apresentada a minuta da Resolução que trata sobre a prorrogação dos prazos para

defesa,  com o prazo mínimo de  30 dias e o prazo máximo de 60 dias, anteriores à defesa, para

solicitação  de  prorrogação de   defesa.  Para   alunos que ingressarem no Programa no primeiro

semestre, a solicitação de prorrogação de defesa deverá ocorrer entre os dias 30 de janeiro e 28 de

fevereiro,  e  para  os  alunos  que  ingressarem  no  Programa  no  segundo  semestre,  o  pedido  de

prorrogação  deverá  ser  realizado  entre  os  dias  30  de  junho  e  31  de  julho.  O  discente  deverá

encaminhar à secretaria, para apreciação do Colegiado, o formulário de prorrogação, devidamente

assinado, contendo justificativa e uma cópia da dissertação em andamento. Colocada em votação, o

texto foi aprovado por unanimidade.  3.2 - Proposta de realização de novo credenciamento em

junho/2021: Soélis informou sobre a necessidade de realizar um novo credenciamento para meados

deste ano, colocado em votação a proposta foi aprovada por unanimidade.  Nada mais havendo a

tratar, a Profa. Soélis agradeceu a presença de todos, e eu, Nildete da Silva Martins, Secretária do

Posletras,  lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela Presidenta do

Colegiado. Mariana, 17 de março de 2021.
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