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ATA DA 90ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM

Aos onze dias do mês março de 2020, às 13h30, reuniram-se na Sala 11 do Prédio Paulo Freire,do
Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto, para a realização
da 90ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem, os
professores:  Soélis  Teixeira  do  Prado  Mendes,  presidenta  do  Colegiado;Adail  Sebastião
Rodrigues Junior;  Leandra Batista  Antunes;  Alexandre Agnolon; Paulo  Henrique Aguiar
Mendes; e os representantes discentes Leilane Mota e Natasha Castro.Expediente:Posse do Prof.
Paulo Henrique Mendes, no Colegiado como representante docente da Linha 1.1.Justificativas de
ausências:  foijustificada  a  ausência  do  Prof.  Giacomo  Figueredo.Comunicações:  a
presidentainformou que oPrograma não dispõe mais de gráfica, e o serviço se tornou terceirizado.
Devido a isso, os alunos passarão, a partir de agora, a arcar com a impressão e encadernação das
suas dissertações.  A Profa.  Soélis  anunciou que oficialmente  é  pesquisadora CNPq 2.  Também
informa que o Prof. Jacyntho, selecionado como professor convidado, não será contratado devido ao
bloqueio  de  contratações  de  professores  por  parte  do  Governo  Federal.  Assim,  o  Prof.  Emílio
assumirá a disciplina - Memória,  Arquivo e Representação - que seria lecionada pelo Professor
Visitante. O Prof. Jacyntho deverá ministrar a Aula Magna, como sugerido pela Profa. Leandra, a
ser realizada no dia 1º de abril,  quarta-feira, com o tema “Letras e Ciências Humanas Hoje”. A
presidenta informou também que foram cedidas  ao Posletras  três bolsas UFOP, dessa forma,  o
programa fica com a cota de 02 bolsas FAPEMIG, 05 bolsas-curso da CAPES e 03 bolsas UFOP,
totalizando 10 bolsas. A Profa. Soélis segue esclarecendo que deverão ser adicionadas à Plataforma
Sucupira  as  imagens  escaneadas  de  livros  autorais  e  capítulos  publicados  pelos  professores  do
Programa, referentes ao ano de 2019, conforme instruções da Coordenação de área. Até meados de
junho, deverão ser adicionadas as imagens de tais publicações, referentes aos anos de 2017 e 2018.
Os  professores-autores  deverão  enviar  as  imagens  ao  coordenador,  que  deverá  adicioná-las
àPlataforma.  Os  procedimentosserão  enviados  ao  e-mailde  todos;  pediu-se  que  os  professores
enviem  a  documentação  corretamente.A  representante  discente  Leilane  informou  que  ela  e  a
representante Natasha estão se desligando do Colegiado, devido às iminentes defesas de dissertação
e  respectiva  conclusão  do  curso  de  ambas.  O representante  José  Teófilo  Neto  não  decidiu  se
pretende continuar no Colegiado; deverá ocorrer uma assembleia discente para decidir os novos
alunos que tomarão posse como representantes discentes.Ordem do dia: 2.1 Aprovação das Atas
das reuniões 88ª, 89ª e extraordinária – ambas foram encaminhadas para todos os membros via e-
mail. Após apreciação e apontamentos de alterações, a ata da 88ª reunião foi colocada em votação e
aprovada, com uma abstenção. Quanto à reunião extraordinária de 06/11/2019, foi proposto pela
Profa.  Leandra  que  fossem  anexadas  à  ata  os  e-mails trocados  entre  o  Prof.  Melliandro  e  a
Coordenação. Essa proposição foi posta em votação, cujo resultado foi: quatro votos favoráveis e
duas abstenções. Em seguida, após apreciação e apontamentos de alterações, a ata foi colocada em
votação e aprovada também com quatro votos favoráveis e duas abstenções. Ressalta-se que ficou
decidido que o Prof. Melliandro deverá dar um parecer sobre a disponibilização em anexo de seus
e-mails antes da homologação e publicação da referida ata. Após apreciação e apontamentos de
alterações, a ata da 89ª reunião foi colocada em votação e aprovada com seis votos favoráveis e uma
abstenção.2.2  Análise discussão e aprovação de pedido de prorrogaçãode defesa: (1)  Camila
Ribeiro Lisboa, orientanda da Profa. Kassandra, solicitou prorrogação da defesa de sua dissertação
para o dia 10/06/2020, devido a um tratamento de saúde que causou morosidade na escrita do texto.
(2) Felipe A. Pascucci, orientando do Prof. Emílio, solicitou prorrogação para 25/06/2020, porque,
segundo sua justificativa,  após  a  qualificação foi  preciso fazer  uma reestruturação da pesquisa.
(3)Johnny César dos Santos, orientando do Prof. José Luiz, solicitou prorrogação de quatro meses
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por conta do aumento em sua carga horáriacomo docente do IFMG.(4) A mestranda Leilane Mota
solicitou prorrogação de um mês, para defesa em abril/2020, para finalização do texto da conclusão
da dissertação e do resumo, e para a tradução desse último. (5) A aluna Paola Jara, orientanda do
Prof.  Adail,  solicitou  prorrogação  de  prazo  para  defesa  por  estar  refazendo  as  análises  e
reescrevendo os capítulos da dissertação, além de problemas de saúde que podem ser comprovados
conforme  laudo  anexado  ao  pedido.  A  seguir,  após  solicitação  do  Prof.  Adail,  foram lidas  as
justificativas do orientador e da co-orientadora, quais sejam: embora a orientanda seja aplicada e
comprometida com a pesquisa, em alguns momentos mostra dificuldades para aplicar as orientações
a ela dispensadas, ademais, mesmo após as correções realizadas pelo orientador e co-orientadora, e
depois de esclarecidas as dúvidas por eles, embora a mestranda tenha demonstrado certo avanço,
ainda evidencia equívocos de ordem analítica e metodológica. Uma parte disso se deve a problemas
de saúde que a aluna apresentou ao longo do ano de 2019, em vista do exposto, a prorrogação da
defesa se faz necessária.  O pedido é até 30/06/2020.  (6) Solicitação da aluna Raquel Noronha,
orientanda do Prof. Melliandro, que pede mais dois meses, com defesa para 31/05/2020. A discente
justificou que, durante a análise, teve dificuldade com o corpusda pesquisa, atrasando a finalização
do último capítulo. (7) Solicitação de prorrogação de defesa da dissertação da aluna Rúbia Araújo
Borges, até 9 de maio, sob a justificativa de que ela teve acesso ao campo de coleta de dados só no
segundo  semestre  de  2019.  (8)  Dayane  Gonçalves,  orientanda  da  Profa.  Mônica,  solicitou
prorrogação da defesa para abril/maio de 2020, justificando-se pela finalização do último capítulo
que ganhou outro desenho recentemente. (9) Natasha Castro, orientanda da Profa. Cilza, solicitou
prorrogação para o mês de julho/2020, em função de problemas de saúde, conforme declaração
médica apresentada. A presidente sugeriu que a votação se realizasse em bloco, uma vez que são
nove  pedidos  de  prorrogação,  ao  que  todos  os  presentes  concordaram e  as  solicitações  foram
aprovadas por unanimidade.2.3  Aproveitamento de crédito: a mestranda Camila Ribeiro Lisboa
solicitou  aproveitamento  de  crédito  referente  à  disciplina  Tópicos  em Cognição  e  Processo  de
Ensino  da  Aprendizagem:  as  Contribuições  das  Perspectivas  Histórico-culturais  para  o
Desenvolvimento Humano e a Educação e  Expansão dos sistemas e desigualdade, que tem uma
carga de 15 horas, o equivalente a 01 crédito. Solicita concessão de créditos de disciplinas optativas,
para as quais a Profa. Kassandra já deu autorização. A aluna Juliane Freire solicitou aproveitamento
da  disciplina  Seminário  de  Literatura  e  Cultura,  e  a  mestranda  Juliana  Ferreira  fez  pedido  de
aproveitamento de estudo. A votação foi realizada em bloco e os pedidos foram aprovados por
unanimidade.2.4  Análise  e  aprovação  de  banca:banca  de  defesa  de  dissertação  da  mestranda
Dâmares Carla da Silva, sob o título “A literatura de cordel como elemento-resgate e preservação de
memória coletiva do povo nordestino”, a banca é composta pelo Prof. Bernardo, orientador; pelos
membros internos: Profa. Mônica, titular, e por seu suplente, Prof. Rodrigo, da UFOP; membros
externos: pela Profa. Regina Aparecida de Moraes, da UEMG, titular, e pelo seu suplente, Prof.
João Batista,  do CEFET. A participação da Profa. Regina Aparecida será por videoconferência.
Marcada para o dia 27/03/2020, às 14:00 horas, na sala de reuniões. A banca e a defesa foram
aprovadas  por  unanimidade.2.5Análise  e  aprovação  de  matrículas  dos  alunos
regulares:aprovadas  por  unanimidade  todas  as  matrículas  dos  novatos  e  dos  veteranos.  2.6
Aprovação  dos  planos  de  estudos  especiais  I  e  II:  todos  os  planos  foram  aprovados  por
unanimidade.  2.7 Análise e aprovação dos estágios: aprovação por unanimidade dos Planos de
Estágio  e  Docência.  2.8.1Aprovação  do  ad  referendumreferente  ao  calendário  acadêmico
2020:aprovação por unanimidade.  2.8.2Aprovação do  ad referendum referente à indicação de
pareceristas  externos:a  Profa.  Leandrapediu  que  fosse  registrado  em  ata  que  o  Colegiado  é
favorável a pareceristas de outras Instituições de Ensino Superior, já que o Regimento Interno não
menciona a necessidade de o parecer ser dado por membros internos. Isso posto, o ad referendum
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foi  aprovado  por  unanimidade.2.9.Pedido  de  autorização  para  co-orientação:  A  presidenta
solicita que a Profa. Simone, da FALE/UFMG, que tem especialidade em empréstimo linguístico,
seja  co-orientadora  de  Lucas  Braga  Scaramussa,  cuja  pesquisa  de  dissertação  tem esse  tema.O
pedido  foi  aprovado  por  unanimidade.  2.10  Redistribuição  dos  novos  discentes  aos  seus
respectivos orientadores:  aprovação por unanimidade, a tabela se encontra no site do Posletras.
2.11 Análise de discussão e aprovação de disciplinas: O Prof. Adail sugeriu que se aprovassem
todos  os  encaminhamentos  referentes  a  este  item,  condicionando  a  disciplina  específica  de
Aquisição de Língua Estrangeira à negociação da Profa. Soélis com a Profa. Vera Menezes e à
possibilidade  de inclusão ou não da referida  disciplina  na Plataforma Sucupira.  A sugestão foi
aceita  pela  presidenta,  a  qual  acrescentou que  a  disciplina  será  ministrada  on-line,  em 2020/2.
Disciplinas  que  serão  descontinuadas:  Tópicos  em Estudos  Discursivos  Textuais  e  Tópicos  em
Estudos dos Multiletramentos no ensino e na aprendizagem de línguas. Todos concordaram com as
deliberações expostas, as quais foram aprovadas por unanimidade,  com as ressalvas citadas.2.12
Critérios  de  credenciamento  e  recredenciamento:  após  discorreram  sobre  as  proposições  e
deliberações expostas, os membros do Colegiado resolveram continuar a discussão e decidir esse
tópico em uma reunião extraordinária, que deverá ocorrer ainda em março/2020.2.13 Página do
PósLetras no Facebook:  a Profa. Leandra sugeriu,  como encaminhamento,  que a Coordenação
entre em contato com o aluno Carlos Brito para que ele retire o Prof. Clézio da administração da
página e, posteriormente, a exclua. Em relação à resposta para o Prof. Clézio, sugere-se que seja
formalizado um pedido de desculpa por ele ter sido citado como administrador, mesmo que seu
nome apareça no  site,  como exposto no  print tirado do acessado no dia  10/03/2020. Sugere-se
acrescentar  na  nota  também  que  a  ex-aluna  Érica  Faustina  Marins  nunca  foi  administradora,
tampouco criadora da referida página, como o professor afirmou, assim também como não há outros
administradores  além do professor citado e do aluno Carlos,  conforme consta  do print  feito  da
página do Facebook não oficial do Posletras. A sugestão de encaminhamento foi posta em votação e
todos  os  membros  a  aprovaram  por  unanimidade.  Outros  assuntos  -  3.1  Possibilidade  de
matrícula  on-line: esta pauta foi reprovada por unanimidade, uma vez que a presidenta explicou
que sem secretária ou secretário não há como mudar os procedimentos de matrícula.3.2 Matrículas
extemporâneas – 3.2.1Os alunos Pedro Zampier e Leandro Augusto dos Santos, respectivamente,
solicitaram aprovação e correção de suas matrículas.  3.2.2 Os alunos Evandro  Luiz Moreira  de
Souza  e  Fernanda  Kelly  Mineiro  solicitaram  exclusão  de  matrícula.  Todos  os  pedidos  foram
aprovados por unanimidade.3.3 Resolução de descredenciamento voluntário:foi deliberado que
este ponto será discutido na próxima reunião, a ser realizada em 08/04/20.Nada mais havendo a
tratar, para constar, lavrou-se a presente ata que, se aprovada, será datada e assinada pela Presidenta
do Colegiado. Mariana, 11 de março de 2020.

Profa. Dra. Soélis Teixeira do Prado Mendes
Presidenta do Colegiado do POSLETRAS
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