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ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM

Aos seis dias do mês de abril de 2022, às 14h08, via plataforma digital Google Meet, foi realizada a

111ª  Reunião  Ordinária  do  Colegiado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Letras:  Estudos  da

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

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

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

técnicos  administrativos,  além  do  representante  discente Lucilane  Rodrigues  de  Souza. I.

EXPEDIENTE: 1.1) Ata da 110ª Reunião Ordinária 16/03/2022. Aprovada por unanimidade.

1.2) Comunicações:  a)  Apoio  para  votação  no  CONPEP:  O  professor  Giácomo  solicitou

divulgação e apoio dos docentes para votarem contra a solicitação da PROPPI  para recadastrar os

projetos de pesquisa causando transtornos e repetição do trabalho. A presidenta informou que está

ciente  da situação e  considera que a  universidade está  no caminho contrário  do que pensam e

desejam  os  docentes  de  programas  de  pós-graduação. b) Alteração  do  nome  do  grupo  de

pesquisa: O professor Giácomo informou que o grupo de pesquisa que coordena está no processo

de formar uma parceria com uma empresa privada via NITE/UFOP. Contudo, pela documentação

do NITE, é muito mais preferível uma parceria entre Laboratório/Empresa do que Grupo/Empresa,

por isso trouxe a questão da conversão de grupo para laboratório para análise do Colegiado.  A

presidente informou que irá buscar informações, mas instruiu o docente para proceder a alteração

do nome para posterior discussão do assunto.  c) Cadastro no Sistema Financiar:  A presidenta

sugeriu que todos os docentes façam o cadastro no Sistema Financiar,  um mecanismo de busca e

divulgação de editais e oportunidades de financiamento nacionais e internacionais para projetos em

todas as áreas. d) Verba PROAP. A presidenta informou que a PROPPI encaminhou um email e

informou sobre a existência de recursos PROAP para utilização imediata. A Pró-reitoria solicitou

que fossem enviadas demandas de alunos que tenham interesse em utilizar os recursos para eventos,

diárias e passagens. 1.3) Justificativas de ausência: O discente Benedicto justificou sua ausência

devido a participação em um evento no mesmo horário da reunião.  1.4) Inclusão de pontos de

pauta: Inclusão dos seguintes pontos de pauta:  a) Aprovação de registo retroativo de disciplina no

SRA da discente Sônia Maria de Assis; b) Aprovação de vinculação em Tarefa Especial da discente

Nayara Silva Reis. Colocada em votação, a inclusão de pontos foi aprovada por unanimidade. II)

ORDEM DO DIA: 2.1) Concessão de créditos - Yuri Moura Lima Amaral de Souza: Aprovado
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por unanimidade. 2.2) Aprovação do plano de trabalho do professor voluntário da professora

Dra. Maria Clara Versiani Galery. A Profa. Mônica apresentou a proposta de trabalho voluntário,

junto ao Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem, da professora Maria Clara

Versiani Galery, professora aposentada da Universidade Federal de Ouro Preto. O Plano de trabalho

compreende o período de 01/03/2022 a 28/02/2023, com carga horária semanal de 10 horas. Após

análise e discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade. 2.3) Apreciação do plano de ensino

da disciplina Prosódia, com carga horária semestral de 60 horas na modalidade eletiva. Aprovado

por unanimidade. 2.4)  Indicação parecerista  para relatório  de atividades pós-doutorado da

bolsista Janaína Patrícia Rocha de Paula.  A presidenta informou sobre o término da referida

bolsa  de  pós-doutorado.  O  professor  Bernardo  Nascimento  de  Amorim  foi  indicado  como

parecerista. Após análise e discussão, a indicação foi aprovada por unanimidade. 2.5) Alteração de

categoria  docente  da  professora  Elzira,  de  professor  permanente  para  colaboradora.  A

professora Mônica informou que após uma conversa com a professora Elzira sobre as exigências a

serem cumpridas pelos professores permanentes, ficou decidido que, no momento, a melhor opção

para que não haja impacto no Programa é que a professora Elzira passe de professora permanente

para colaboradora. 2.6) Indicação de parecerista para o projeto “Introdução da Dinâmica de

Sistemas na Síntese Textual em um Modelo Sistêmico-Funcional da Produção de Significado

em Ambientes  Multilíngues” do professor  Giacomo Patrocínio  Figueredo  junto a linha 2.

Após análise e discussão, os docentes sugeriram o nome do professor José Luiz que, apesar de não

fazer mais parte do Colegiado, poderia ser consultado sobre a possibilidade de auxílio nesse parecer

de  projeto.  Posto  em  votação,  a  indicação  foi  aprovada  por  unanimidade.  2.7)  Indicação  de

comissão de acompanhamento docente. A presidente informou que a comissão tem o objetivo de

ajudar  e  acompanhar  os  docentes  do  Programa  para  buscar  melhorias  de  práticas e,

consequentemente, elevar a nota do Programa. A presidenta propôs a formação de uma comissão

com docentes com experiência na coordenação do programa. A presidenta sugeriu que a Comissão

de Acompanhamento Docente seja composta pelos docentes Ada Magali Matias Brasileiro, Mônica

Fernanda Rodrigues Gama e Soélis Teixeira do Prado Mendes; pela TAE Vanessa Cotta Silveira

Machado e pelos representantes discentes Aline Machado Gonçalves e Gabriela Soares de Moura.

A comissão terá um prazo de dois anos para realizar os trabalhos e apresentar os resultados. A

presidenta  informou  que  esse  prazo  de  dois  anos  é  importante  caso  haja  necessidade  de

desligamento de docentes do programa de pós-graduação para que o programa não seja penalizado
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ou sofra sanções por não atingir as metas. 2.8) Composição de comissão para redação de projeto

para o Edital Capes 16/2022. Cada programa pode solicitar duas bolsas para pós-doutorado. Cada

universidade só pode enviar 10 projetos selecionados pela PROPPI. A presidente informou que a

PROPPI já abriu edital para seleção de 10 projetos para serem enviados à PROPPI e posteriormente

selecionados pela Capes. A presidenta informou que não é possível utilizar a bolsa para as três

linhas de pesquisa do programa e o prazo para entrega do projeto é dia 18/04/2022. A professora

Mônica sugeriu que os docentes Giácomo e Soélis escrevessem juntos o projeto e ficassem com a

supervisão do projeto. A presidenta acrescentou que é importante pensar em um projeto que possa

abranger  mais  de  uma linha  do  programa e  mais  de  um orientador.  O professor  Giácomo irá

conversar com a professora Soélis para juntos discutirem a viabilidade de uma construção conjunta.

Aprovado  pela  maioria  com uma abstenção.  2.9)  Verba  PROAP. A presidenta  apresentou  as

solicitações para utilização do recurso PROAP. Foram apresentadas as solicitações: a) Profa. Maria

Rita (evento);  b) Profa.  Rómina (livro);  c) Prof.  Alexandre (livro);  d) Profa.  Mônica (atualização

das  redes  sociais  e  revista);  e) Passagem e  diária  nacional; f) Auxílio a estudante. Não houve

votação. 2.10) Aprovação de registo retroativo de disciplina no SRA da discente Sônia Maria

de Assis. Diante da constatação de erro operacional no processo de matrícula referente aos períodos

letivos 2016/2, 2017/1, 2017/2, nos quais a aluna deveria ter sido matriculada na disciplina Tarefa

Especial - Elaboração de Tese ou Dissertação, faz-se necessário o registro retroativo da disciplina

no histórico da aluna. Após análise e discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade. 2.11)

Aprovação  de  vinculação  em  Tarefa  Especial  da  discente  Nayara  Silva  Reis.  Diante  da

solicitação  de  alteração  na  matrícula  pela  aluna,  torna-se  necessário  sua  vinculação  à  Tarefa

Especial - Elaboração de Tese ou Dissertação para que não haja perda de vínculo com o Programa.

Após análise e discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade.   III) OUTROS ASSUNTOS:

Não houve. Nada mais  havendo a  tratar  a  reunião  foi  encerrada  às  15h43,  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, 06 de abril de 2022.

Profa. Dra. Mônica Fernanda Rodrigues Gama

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

Estudos da Linguagem
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