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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM

Aos cinco dias do mês de abril de 2021, às 14:00h, via plataforma digital Google Meet, foi realizada

a Reunião Extraordinária  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;  Giácomo  Figueredo; Leandra  Batista  Antunes;  Mônica  Fernanda

Rodrigues Gama; Nildete da Silva Martins, Secretária do Programa e os representantes discentes

Rafaella Saioro Bezerra e Lucas Benevenuto Mitraud Vieira Alves. 1  –   Expediente: 1.1  –

Comunicações:  Não  houve. 1.2  –  Justificativa  de  ausência:  O  prof.  Paulo  Henrique  Aguiar

Mendes justificou sua ausência.  1.3  – Inclusão de pontos de pauta:  Não houve.  2 –  Ordem do

dia: Pauta única – Análise do pedido de reconsideração do discente Yuri Fonseca Silva quanto

ao seu desligamento do Programa: Inicialmente, foi lido o pedido de reconsideração do aluno e,

em seguida, fez-se um relato sobre os acontecimentos relacionados à vida acadêmica do discente.

Trata-se de um aluno que já vem apresentando problemas quanto ao cumprimento das atividades de

pesquisa, fato relatado por um Ofício enviado ao Colegiado,  em 19 de fevereiro de 2021, pela

Orientadora, Profa. Vanderlice Sol,  e, em função disso, a referida professora informou que estava

colocando à disposição a orientação.. Dentre os motivos apresentados pela orientadora, temos que o

aluno não entregou a versão do Projeto Definitivo, tem se ausentado de reuniões de orientação sem

as devidas justificativas e quando procurado, não tem respondido aos e-mails. Cabe ressaltar, ainda,

que o aluno não apresenta um aproveitamento satisfatório no que diz respeito ao seu histórico de

notas junto ao Programa. No ano de 2020, o discente cursou quatro disciplinas,  as quais foram

atribuídas um conceito A, um conceito C e dois conceitos E. Além disso, o aluno não se matriculou

no período letivo  2021/1,  e  mesmo diante das  tentativas  de contato,  não se manifestou;  e isso

ensejou seu processo de desligamento.  Após apreciação do pedido de reconsideração quanto ao

desligamento  do Programa,  aprovado por  este  Colegiado  em sua 101ª  reunião  ordinária,  e  das

considerações colocadas durante a reunião, o Colegiado deliberou, em votação – com 1 (um) voto

favorável e 7 (sete) votos contrários – por não aceitar o pedido de reconsideração apresentado pelo

discente. O Colegiado considera ainda que tanto as justificativas de caráter “técnico”, como as de

caráter “psicológico e emocional” foram apresentadas tardiamente pelo aluno, visto que isso deveria

ter sido exposto logo no início do problema. Os membros do Colegiado ponderam que, somente
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agora,  depois  de  iniciado  o  processo  de  desligamento  junto  ao  Poslestras,  devido  ao  não

cumprimento dos prazos regimentais, o discente se manifestou. Sobre esta decisão, cabe ao aluno,

ainda, interpor recurso junto ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CEPE – em até 10 (dez)

dias, contados a partir da data de envio de notificação ao aluno. 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,

05 de abril de 2021.

Profa. Dra. Soélis Teixeira do Prado Mendes

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

Estudos da Linguagem

Nildete da Silva Martins

Secretária do Programa de Pós-graduação em Letras: 

Estudos da Linguagem
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