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ATA DA 97ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM

Aos quatorze dias do mês de outubro de 2020, às 14h00, via plataforma digital  Google Meet, foi

realizada  a  97ª  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 Rafaella Saioro Bezerra e Lucas Benevenuto Mitraud Vieira Alves. 1 –

Expediente: 1.1 – Comunicações: a) A Profa. Soélis comunicou que na última reunião da Câmara

de Pesquisa, o prof. Sérgio informou que a Câmara da PROPPI passará a ser um CEPE da Pós-

Graduação e  contará com representantes  técnicos,  docentes  e  discentes.  Informou que todos os

relatórios de PNPD de bolsistas e não bolsistas, terão que passar pelo Colegiado e também pelo

CEPE da Pós-Graduação.  b) A profa. Soélis informou que o projeto  do Professor Giácomo  está

concorrendo a bolsas para o Programa, por meio de um convênio entre a CAPES e as agências de

fomento estaduais, na área de educação, no eixo de tecnologia. Informou que a documentação já foi

enviada e que está aguardando retorno.  c) Soélis informou que a Resolução CEPE que orienta os

processos seletivos irá sofrer alterações, sendo que uma dessas alterações diz respeito a exigência

de prova de língua portuguesa para surdos, informou  que esse assunto gerou muita discussão e será

definido, posteriormente, em reunião extraordinária.  d) A profa. Soélis comunicou sobre o edital

para publicação de livros eletrônicos da UFOP, as inscrições serão a partir de 1° de dezembro de

2020. O edital completo foi enviado, via e-mail, para todos os membros do Colegiado. e) O discente

Lucas  comunicou  que  o  pessoal  do  Coletivo  Negro  Braima  Mané  entrou  em  contato  no  mês

passado, agendando uma reunião que ocorreria na semana passada, mas foi remarcada para esta

semana, em que serão discutidas questões sobre ações afirmativas. A profa. Soélis solicitou que o

resultado dessa discussão seja trazido para a próxima reunião do Colegiado. 1.2 – Justificativa de

ausência: Não houve. 1.3 – Inclusão de pontos de pauta: Não houve. 2 – Ordem do dia:  2.1 –

Aprovação da Ata da 96ª reunião ordinária: A Ata foi previamente encaminhada para todos os

membros via e-mail, houve considerações sobre questões textuais, apontamentos de correção pelo

prof. Bernardo na linha 3 e alterações pela profa. Leandra no item 2.6. Colocada em votação, a ata

da 96ª reunião ordinária foi aprovada por 8 (oito) votos favoráveis. 2.2 – Indicação e votação de

comissão editorial - até 3 membros - edital 03/20 - edital discente para publicação de livros
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eletrônicos - dissertações defendidas entre o período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - período de

inscrição 01/12 a 28/01: A profa. Soélis explanou sobre o assunto e surgiram duas propostas sobre

a formação da comissão: Proposta 1: O prof. Alexandre sugeriu que a comissão seja mista; Proposta

2:  O prof.  Bernardo propôs que a  comissão  seja  composta  por  um membro de cada  linha.  As

propostas foram colocadas em votação, sendo a proposta 1 (comissão mista), aprovada por 7 votos a

1.  Ficou definido  que a  comissão mista  será composta por um professor efetivo,  um professor

colaborador  e  um professor que não faça parte  do programa. O professor Bernardo manifestou

interesse em compor a comissão. Os membros indicados para a comissão foram: Bernardo; Maria

clara ou Wilian ou Elzira; Eliane Mourão ou Ada ou Fernando ou Sérgio. Ficou definido que esses

nomes serão convidados para compor a comissão. Colocado em votação, a proposta foi aprovada

por 7 (sete) votos favoráveis e uma abstenção. 2.3 – Análise, discussão e votação da minuta do

edital  processo  seletivo  2021/1:  Após  discorrer  sobre  alguns  pontos  relacionado  ao  processo

seletivo,  considerando o período pandêmico,  a prof.  Soélis  sugeriu que o processo aconteça de

forma online,  em duas etapas: Análise do projeto e entrevista/arguição para verificar adequação à

linha de pesquisa. Com relação a prova de língua estrangeira, ficou definido que a mesma deverá

ocorrer até o 3° semestre, sendo que o Programa oferecerá a prova, uma única vez, nesse período.

Colocada  em votação,  a  proposta  foi  aprovada  por  unanimidade.  Para  compor  a  banca,  foram

indicados os seguintes membros: Linha 1 – Alexandre, Kassandra ou Meliandro ou Clézio; Linha 2

– Paulo, Maria Clara ou José Luiz ou Adail; Linha 3 – Giácomo, Rómina ou Dayse ou Rodrigo.

Colocada em votação, a composição da banca foi aprovada por unanimidade. Soélis complementou

que os demais detalhes relacionados a esse novo modelo deverão constar no edital. 2.4 – Resolução

CEPE 8016 – sobre estágio docência período de pandemia: A Profa. Soélis informou a todos

sobre os principais pontos da Resolução CEPE Nº 8.016 que altera a Resolução CEPE nº 7.465, que

estabelece normas e regulamenta as atividades de estágio de docência para os alunos dos cursos de

pós-graduação stricto sensu da UFOP:  “§2º Excepcionalmente, em função de pandemias e crises

sanitárias, no caso da impossibilidade da oferta de disciplinas presenciais, nos termos do §1º do

artigo  1º  desta  Resolução,  o  aluno pode ser  dispensado da realização das  horas  de  docência

assistida, a critério do Colegiado e do orientador do aluno. §3º A situação prevista no parágrafo

não exime o aluno de cumprir as atividades de estágio docência, cujo plano de trabalho deverá ser

adaptado às  condições  oferecidas  durante  a pandemia.”  Soélis  solicitou,  a  princípio,  que  seja

realizado um levantamento dos alunos bolsistas que precisam fazer o estágio, e posteriormente, os
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não bolsistas. Sendo que cada caso deverá ser analisado. 2.5 – Aprovação de bancas – defesas de

mestrado: a) Mestranda :  Camila Ribeiro Lisboa;  Data de defesa: 16/10/20;  Horário: 10h00;

Local: Google meet;  Título: “Você sabe com quem você está falando?” Linguagem, identidade e

ensino de língua portuguesa para surdos no ensino superior; Orientadora: Profa. Kassandra Muniz;

Membros da banca: Internos: Prof. José Luiz Vila Real  (DELET/POSLETRAS/ICHS)  - Titular e

Profa.  Dayse  Garcia  (DELET//ICHS)   -  Suplente;  Externos  :  Profa.  Gisele  Mara  da  Silva

(FALE/UFMG) – Titular e Profa. Diléia Aparecida Martins  (UFSCar) – Suplente. b) Mestrando:

Felipe  Pascucci;  Data defesa: 19/10/20;  Horário: 10h00;  Local:  Google  meet;  Título:  Itamar

Assumpcão: perto do coração absurdo;  Orientador: Prof. Emílio Roscoe;  Membros da banca:

Internos  :  Prof.  Bernardo  Amorim  (DELET/POSLETRAS/ICHS)   -  Titular  e  Prof.  Alexandre

Agnolon  (DELET/POSLETRAS/ICHS)   -  Suplente;  Externos:  Prof.  Roniere  Menezes  –

(CEFETMG) – Titular e Prof. Nabil Araújo – (UERJ) – Suplente. As propostas foram votadas em

bloco, sendo aprovadas por unanimidade. 2.6 – Indicação e votação de membros das bancas de

credenciamento e de recredenciamento junto ao Posletras: Soélis sugeriu que os membros da

banca de recredenciamento sejam externos ao departamento, justamente para que não haja conflito

de interesses. Os demais membros do colegiado concordaram com esse formato. Diante disso, os

professores indicados para compor a banca de recredenciamento foram: Fábio Faversani, Jacyntho

Lins Brandão e Anelise Dutra, colocada em votação, a banca de recredenciamento foi aprovada com

8 (oito) votos favoráveis e uma abstenção. Para compor a banca de credenciamento, os membros

indicados foram: Leandra, Bernardo e Nildete, colocada em votação, a banca de credenciamento foi

aprovada por unanimidade.  2.7 - Análise e votação de pedido de aproveitamento de crédito: O

mestrando Márcus Vinícius Vieira Alves, pertencente a linha 3, solicita aproveitamento de créditos

em virtude de ter concluído quatro cursos de educação continuada, diretamente ligados à linha de

pesquisa, após análise da documentação pelo Colegiado, decidiu-se pela concessão de 2 créditos

para o aluno, colocada em votação, a proposta foi aprovada por 8 (oito) votos favoráveis.  2.8 -

Análise e discussão sobre a prorrogação excepcional por até 90 dias de bolsa FAPEMIG: A

profa. Soélis informou sobre a prorrogação excepcional por até 90 dias da bolsa FAPEMIG, reiterou

que os pedidos de prorrogação devem ser realizados com cautela, para que os novos alunos não

sejam prejudicados. Informou que caso seja necessário solicitar a prorrogação da bolsa, o pedido

deverá  ser  devidamente  justificado  pelo  discente,  assinado  pelo  orientador  e  aprovado  pelo

Colegiado. 2.9 – Aula inaugural: definição de convidado/tema/data/horário: Ficou definido que
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o professor convidado para a aula inaugural será o Jacyntho, a profa. Soélis ficou de verificar com o

professor os detalhes sobre a data, o horário e a definição do tema, a sugestão proposta de data seria

no dia 04 de novembro. Todos os membros se manifestaram favoráveis  ao convite.  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, 14 de outubro de 2020.

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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