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ATA DA 92ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM 2 

Aos 13 dias do mês de maiode 2020, às 14h09, via plataforma digital Google Meet, foi realizada a 3 

92ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem, com 4 

os professores: Soélis Teixeira do Prado Mendes, presidenta do Colegiado, Adail Sebastião 5 

Rodrigues Junior; Alexandre Agnolon; Giacomo Figueredo; Leandra Batista Antunes; Paulo 6 

Henrique Aguiar Mendes;e os representantes discentes Leilane Luiza Ferreira Mota; José 7 

Teófilo Neto; Rafaella Saioro Bezerra Batista e Lucas Benevenuto Mitraud Vieira Alves . 8 

1.Expediente.1.1.Comunicações: a Presidenta dá posse e as boas-vindas aos novos representantes 9 

discentes, Rafaella Saioro Bezerra Batista, Lucas Benevenuto Mitraud Vieira Alves e José Teófilo 10 

Neto, esse último pediu recondução como suplente. Em seguida, a Profa. Soélis explicou as 11 

atribuições, responsabilidades e direitos dos empossados. Também foram feitos agradecimentos aos 12 

representantes discentes, cujos mandatos chegaram ao fim, pelas contribuições dadas ao Colegiado 13 

e ao Programa. 1.2.Foi comunicada a publicação, em e-book, pela editora da UFOP, das 14 

dissertações dos alunos Aline Macedo e Tulio Souza Vieira, respectivamente intituladas: A jacuba 15 

do jagunço: alimentação, memória e processo social em Grandes Sertões Veredas, e A marcha da 16 

família com Deus pela liberdade: refração de sentidos de crise da memória da Imprensa brasileira 17 

nos anos de 1964 a 2014.Justificativade ausência: não houve.Inclusão de pontos de pauta: 1. 18 

Prof. Bernardo - solicitação de pós-doc para profa. Dra. Patrícia Resende Pereira; 2. Prof. Artur - 19 

requerimento de qualificação, para seu orientando Júlio Cesar Estêvão; 3. Prof. Clézio - solicita 20 

prorrogação do prazo final para entrega do relatório de qualificação. A inclusão dos três pontos foi 21 

aprovada por unanimidade. 2.Ordem do dia: 2.1.Aprovação das Atas da 91ª reunião ordinária– 22 

a ata foi encaminhada para todos os membros via e-mail. Após sua leitura, realizada pelo Prof. 23 

Adail, e após sua apreciação e reformulação dos itens 2.2 e 2.11, foi colocada em votação, 24 

recebendo 4 votos favoráveis e 3 abstenções. 2.2 Análise discussão e aprovação de pedido de 25 

prorrogaçãode defesa de Michelle Barbosa – após sua leitura, a solicitação foi aprovada por 26 

unanimidade.2.3 Análise e votação do parecer, emitido pelos Professores Mônica e Artur, ao 27 

projeto ANAGRAMAS DO APAGAMENTO: MACHADO, GRACILIANO, ROSA, do 28 

Prof.Emílio –cadastramento de outro projeto junto à linha 1 – após a leitura realizada pela 29 

Presidenta, o parecer foi colocado à votação e aprovado por unanimidade.2.4 Indicação de 30 

Comissão para análise e emissão de parecer ao projeto Representação do mundo e encenação 31 

da escrita na literatura brasileira, da Profa. Mônica Gama –   cadastramento de outro projeto 32 

junto à linha 1– foram indicados os nomes dos professores Alexandre Agnolon e Emílio Roscoe 33 

para comporem a comissão, após submissão à votação, a comissão foi aprovada por 34 

unanimidade.2.5 – Apreciação e votação do parecer ao relatório semestral da Pos-Doc PNPD – 35 

Janaína Rocha “Tradução, transposição e escrita: a experiência do eterno em Maria Gabriela 36 

Llansol.”, emitidos pelos Professores Bernardo Amorim e Adail Rodrigues–após a leitura 37 

realizada pelo Professor Adail, não havendo nenhum comentário por parte dos membros, o parecer 38 

foi colocado em votação, o qual recebeu 6 votos favoráveis e 1 abstenção. 2.6Apreciação e votação 39 

do ad referendum de defesa de dissertação da: Mestrando(a) Dayane de Oliveira Gonçalves. 40 

Título da pesquisa: Traços poéticos da ficção de Milton Hatoum em Relato de um certo Oriente, 41 

Dois irmãos e Cinzas do Norte. Orientadora: Profa. Dra. Mônica Gama; Co-orientadora: 42 

Profa. Dra. Maria da Luz Pinheiro de Cristo. Membros da Banca – Internos/ Titular: 43 

Prof.Dr. Emílio Carlos Roscoe Maciel; Suplente: Prof.Dr.Alexandre Agnolon. Membros 44 

Externos / Titular: Profa. Dra. Maria Zilda Ferreira Cury (UFMG). Suplente: Profa. 45 

Dra.Guiomar de Grammont. Data da defesa: 08 de maio de 2020 – após ser submetido à 46 

votação, o ad referendum foi aprovado por unanimidade.2.7 Análise e votação da banca de defesa 47 
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daMestranda: Raquel Nunes Noronha. Orientador: Melliandro Mendes Galinari. Título - 48 

Melhor do que comprar sapatos: Uma análise discursiva dos aconselhamentos de Cristiane 49 

Cardoso.Banca / Membros internos: Titular – Profa. Dra.Kassandra da Silva Muniz. Suplente 50 

- Prof. Dr.Adail Sebastião Rodrigues-Júnior. Membros externos: Titular -Profa. Dra. Helcira 51 

Maria Rodrigues de Lima (UFMG). Suplente: Prof. Dr. Gustavo Ximenes Cunha 52 
(UFMG).Data da defesa: 15/05/2020:a banca foi aprovada por unanimidade.2.8 –Discussão sobre 53 

impacto do fechamento das bibliotecas nas pesquisas dos discentes – definir (e votar) algum 54 
encaminhamento–a represente discente Leilane discorreu sobre o ponto, que se tratava da 55 

dificuldade dos alunos em adquirir livros novos e solicitou sugestão de como resolver essas questão, 56 

como, por exemplo, compartilhamento de arquivos entre professores e alunos.Após discussão, o 57 

Prof. Adail recomendou que os orientandos entrem em contato com seus orientadores para acesso à 58 

bibliografia. Além disso, a Profa. Soélis sugeriu, como possibilidade, o acesso à biblioteca virtual 59 

da UFOP. Explicou que, para acessá-la, segundo o funcionário Marcos Eduardo, da biblioteca do 60 

ICHS, deve-se entrar na Minha UFOP, no link do Sisbin, em seguida no link para cada uma das 61 

bases de dados online.O Prof. Alexandre sugeriu que os alunos acessassem os arquivos das 62 

bibliotecas/editoras virtuais disponibilizadas por algumas universidadesdo exterior, tais como 63 

Cambridge, Princeton, Michigan e Oxford. Após apreciação, a pauta foi aprovada por 64 

unanimidade.2.9 Análise, discussão e votação do edital processo seletivo/2021:após discussões e 65 

ponderaçõesentre os membros do colegiado, foi proposto que a inscrição fosse realizada 66 

integralmente online e a aprovação se deu por unanimidade. Ainda neste item, foram propostos os 67 

nomes do Prof. Alexandre e Prof. Paulo para comporem a banca da Linha 1; Prof. Giacomo, para 68 

Linha 2 (2º nome a definir; sugeriu-se o Prof. Melliandro e, caso ele decline, o Prof. Willian ou 69 

Profa. Maria Clara); para a Linha 3 propôs-se a Profa. Kassandra, Profa. Vanderlice ou Prof. Clézio; 70 

sugeriu-se que os professores Clézio e Kassandra também ficassem de suplentes gerais; para a 71 

banca de língua estrangeira /francês, Profa. Leandra; espanhol, considerou-se convidar a Profa. 72 

Rita; para o inglês, o Prof. José Luiz e o Prof. Adail. Neste momento o Prof. Paulo pediu desculpas 73 

e se retirou da reunião, devido a um problema familiar.Após votação, a sugestão dos professores 74 

colaboradores foi aprovada por unanimidade.Em seguida, a Profa. Soélis discorreu sobre suas 75 

dúvidas em relação ao item 6.6 do edital,e apresentou suas ponderações aos demais membros, 76 

alguns dos quais argumentaram sobre o referido ponto. Após discussão e apreciação dos 77 

professores, a Presidenta sugeriu que a votação fosse realizada em bloco; os pontos votados foram 78 

os seguintes: 1. ficou acordado que permanecerá o número de até 4 alunos por orientador; 2.que o 79 

quadro permanente de colaboradores no edital permanecerá como está em 2020, com exceção dos 80 

nomes do Prof. Adail e da Profa. Cilza;3.que não será colocado o nome dos colaboradores no 81 

4.queserá retirada da ficha de inscrição a indicação de orientador no projeto. Todos os pontos foram 82 

aprovados por unanimidade. Nesse momento, houve consulta aos membros a respeito do 83 

prolongamento da reunião até às 17h30m, ao que todos aprovaram por unanimidade. 2.10 84 

Discussão sobre a necessidade de se criarem critérios para credenciamento de Professores 85 

Colaboradores: sobre este ponto, a Profa. Soélis encaminhou que fará e enviará os critérios para 86 

apreciação dos membros, na sequência, aprovará ad referendum para sua posterior submissão dos 87 

demais. Esse encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 2.11 – Portaria CAPES 55 –88 

discutir e colocar em votação Prorrogação de bolsas-CAPES:após apreciação e discussões dos 89 

critérios sobre a prorrogaçãodas bolsas por 90 dias, ressaltando-se que os critérios de manutenção  90 

serão considerados, com o devido reforço do aviso dos prazos aos bolsistas, o encaminhamento foi 91 

submetido à votação e aprovado por unanimidade.Outros assuntos– 3.1. O Prof. Bernardo 92 

encaminha projeto de pós-doc para profa. Dra. Patrícia Resende Pereira: foi encaminhado que 93 

a Profa. Maria Clara e o Prof. Artur seriam consultados para comporem a banca, porém o convite se 94 
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estenderá também à Profa. Carolina. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade, caso a 95 

Profa. Maria Clara não possa participar3.2.Requerimentode qualificação para o mestrando Júlio 96 

Cesar Estêvão, orientando do Prof. Artur: o requerimento recebeu 6 votos a favor e 1 abstenção. 97 

3.3. Prof. Clézio solicitou prorrogação do prazo final para entrega do relatório de 98 

qualificação: a respeito desse item houve dois encaminhamentos: 1. os alunos deverão, junto com 99 

as instruções, reforçar os prazos de entrega  do texto e realização  dos exames; 2. a Coordenação 100 

deverá responder ao Prof. Clézio que a data divulgada é de entrega  do texto, e que o exame se dará  101 

até o 16º, já que se entrega o texto 30 dias antes da defesa. Ademais, continua o prazo do regimento, 102 

com possibilidade de prorrogação por 30 dias. Os dois pontos foram submetidos à votação e 103 

aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, para constar, lavrou-se a presente ata que, 104 

se aprovada, será datada e assinada pela Presidenta do Colegiado. Mariana, 13 de maio de 2020. 105 

 106 
Profa. Dra. Soélis Teixeira do Prado Mendes 107 

Presidenta do Colegiado do POSLETRAS 108 


