
Universidade Federal
de Ouro Preto

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: ESTUDOS DA

LINGUAGEM
________________________________________________________________

ATA DA 98ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM

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

realizada  a  98ª  reunião  do  Colegiado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Letras:  Estudos  da

Linguagem, com os professores: Leandra Batista Antunes, Vice Coordenadora do programa que

excepcionalmente  presidiu  esta  reunião,  Alexandre  Agnolon;  Bernardo  Amorim;  Paulo

Henrique Aguiar Mendes; Nildete da Silva Martins,  Secretária do Programa e o representante

discente José Teófilo Rodrigues de Miranda Neto. 1 –  Expediente: 1.1 – Comunicações: a) A

professora Leandra convidou a todos para o evento em comemoração aos 10 anos do Posletras, que

ocorrerá nos dias 18, 19 e 20 de novembro, informou que os detalhes sobre a programação podem

ser consultados por meio do site do evento.  b) Leandra informou que durante o VIII Fórum dos

Coordenadores da região sudeste, realizado nos dias 29 e 30 de setembro,  surgiu uma informação

de que o novo presidente de avaliação da Capes, em reunião com coordenadores da USP, disse que

o ano de 2021 será considerado um ano sabático. Embora a informação tenha sido anunciada, ainda

não se sabe ao certo como isso acorrerá. c) Leandra informou, a pedido da Soélis, que em breve será

enviado e-mail a todos, com as tabelas de produção para preenchimento e lançamento na plataforma

Sucupira, solicita também a atualização dos currículos Lattes. d) O professor Alexandre participou

da  última  reunião  da  Câmara  da  Proppi,  representando  o  Posletras,  informou  que  entre  as

deliberações  dessa  reunião,  houve  mudanças  pontuais  na  Resolução  n°7320,  que  rege  a  pós-

graduação.  e) O  discente  José  Teófilo  comunicou  que  a  professora  Kassandra  enviou  uma

mensagem informando que o mestrando Carlos Brito iria enviar a documentação para defesa nesta

data.  Como esses  documentos  ainda  não haviam chegado,  Leandra  propôs que a  aprovação de

defesa do Carlos seja adicionada como ponto de pauta, caso esses documentos cheguem até o final

da reunião, caso contrário, a aprovação ocorreria Ad referendum. A proposta foi aceita por todos os

membros do colegiado. 1.2 – Justificativa de ausência: Justificaram a ausência a professora Soélis

e  os  representantes  discentes  Rafaela  e  Lucas. 1.3  – Inclusão  de  pontos  de  pauta:  a)

Aproveitamento  de  estudos  da  discente  Rosiane  Camilo  Gonçalves  Soares.  b) Solicitação  do

professor Giácomo para inclusão da professora Karen Santorum como coorientadora do discente

Nathan Botelho Andrade. A inclusão dos pontos foi aprovada por unanimidade. 2 – Ordem do dia:

2.1 –  Aprovação da Ata da 96ª reunião ordinária: Bernardo sugeriu alteração no texto da linha

32,  acrescentando  o  ano de 2020 ao  item 2.2  e  correção textual  na  linha  47.  Leandra  sugeriu
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alteração no item 2.6, acrescentando o nome completo dos membros da banca de recredenciamento

e considerações sobre questões textuais. Colocada em votação, a ata da 97ª reunião ordinária, foi

aprovada por unanimidade. 2.2 –  Análise e votação de pedido de aproveitamento de estudos da

discente  Joyce  Pereira  Vieira  e  Rosiane  Camilo  Gonçalves  Soares: Ambas  apresentaram  a

documentação completa. As propostas foram votadas em bloco, sendo aprovadas por unanimidade.

2.3 –  Apreciação e votação do  ad referendum do pedido de aproveitamento de estudos da

discente  Andresa Carla  Gomes de Carvalho:  Após análise  da documentação,  a  proposta  foi

aprovada por unanimidade.  2.4 –  Análise e votação de prorrogação do prazo para defesa de

dissertação da discente Fernanda Ferreira de Araújo Ribeiro: A mestranda solicita prorrogação

de defesa pelo período de 2 (dois) meses, devido a problemas pessoais devidamente justificados.

Colocada em votação,  a solicitação foi aprovada por unanimidade.  2.5 – Análise e votação da

solicitação  de troca de orientador da mestranda Drieli  Leide Silva  Sampaio:  Alteração  do

professor orientador da mestranda Drieli Sampaio que passará a ter como orientadora a Profa. Dra.

Kassandra Muniz da Silva e como coorientador o Prof. Dr. Clézio Roberto Gonçalves. Colocada em

votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade.  2.6 – Análise e submissão dos editais de

Credenciamento  e  Recredenciamento: A  professora  Leandra  iniciou  a  análise  pelo  edital  de

credenciamento elaborado pela comissão, informou que o documento usou como modelo o último

edital com as devidas alterações. Leandra realizou a leitura do edital de credenciamento, colocando

os pontos principais em discussão, após análise, foram inseridas algumas alterações aprovadas pelos

demais membros do Colegiado. Após a leitura e análise do edital de credenciamento, colocou-se em

votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  Iniciou-se  a  leitura  do  edital  de  recredenciamento,

analisando cada ponto e inserindo alterações e sugestões propostas e aprovadas durante a leitura.

Colocado em votação, o edital de recredenciamento foi aprovado por  unanimidade. 2.7 – Análise e

votação  sobre  o  desligamento  do  discente  Evandro  Luis  Moreira  de  Souza: A  professora

Leandra discorreu sobre a situação do discente Evandro Luis Moreira de Souza, enfatizou que o

assunto já foi tratado em reuniões anteriores, quando houve o cancelamento da bolsa, no mês de

setembro de 2020, após as tentativas de contato e ausência de manifestação do discente dentro dos

prazos estabelecidos, e neste momento, coloca-se em votação o seu desligamento do Programa por

insuficiência no rendimento acadêmico, não qualificação dentro do prazo e também pelo fato de o

discente não estar cumprindo as atividades previstas em seu projeto de Mestrado. Após apreciação,

o item foi colocado em votação e aprovado por 5 (cinco) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 2.8
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– Aprovação  dos  planos  de  Ensino:  PGL  004  –  Tópicos  em  Texto  acadêmico:  leitura,

pesquisa,escrita; PGL 005 – Tópicos de Pesquisa em Linguística Sistêmico-funcional:desafios

e possibilidades; PGL 110 – Tópicos de Literatura e Cultura; PGL 233 – Tópicos especiais -

Enumaelish:  poética  e  tradução;  PGL  302  –  Aquisição  e  aprendizagem  de  Língua

Estrangeira; PGL 305 – Aquisição e aprendizagem de Língua Materna: Após apreciação dos

planos de ensino das seis disciplinas que estão sendo disponibilizadas no ERE 2020/2, realizou-se a

votação em bloco, sendo aprovados por unanimidade. 2.9 Análise e submissão dos requerimentos

de matrículas de alunos regulares e especiais: O prof. Bernardo e a profa. Leandra ressaltaram

que quem realiza essa análise dos requerimentos é a secretaria, e o Colegiado apenas ratifica. Após

apreciação, a votação foi realizada em bloco, sendo aprovada por 5 (cinco) votos favoráveis e 1

(uma) abstenção.  2.10 Análise e  submissão dos planos de estudos especiais  para o período

2020/2: O professor Bernardo informou que encontrou algumas divergências nos planos de estudos

especiais com relação a carga horária, período, dentre outras inconsistências. A professora Leandra

sugeriu a que ocorra a votação dos planos de estudos especiais, e posteriormente, seja enviado um

comunicado aos orientadores, para que essas irregularidades sejam corrigidas, enviando um novo

plano de estudos à secretaria com as devidas correções, no formulário correto e em formato PDF. A

proposta  da professora Leandra foi  aceita.  Realizada  a votação,  os planos de estudos especiais

foram aprovados por unanimidade. 3 – Outros Assuntos: 3.1 - Solicitação do professor Giácomo

para inclusão da professora Karen Santorum como coorientadora do discente Nathan Botelho

Andrade: Após análise, a inclusão da professora  Karen Santorum como coorientadora do discente

Nathan Botelho  Andrade  foi  aprovada por  unanimidade.  3.2  Análise  e  votação de  pedido de

prorrogação  de  defesa  e  aprovação  da banca de  defesa  de  dissertação:  Juntamente  com a

aprovação da banca, o mestrando Carlos Brito solicita prorrogação da data de defesa, passando do

dia 30 de novembro de 2020, para o dia 08 de dezembro de 2020. Mestrando: Carlos Henrique de

Brito  Furquim;  Título  da  pesquisa: O  Lampião  e  Os  Sujeitos  da  Esquina:  performatizando

identidades gays à luz da Linguística Aplicada Transgressiva; Orientadora: Profa. Dra. Kassandra

da  Silva  Muniz;  Data da defesa: 08 de  dezembro  de  2020;  Horário: 15:00 horas;  Membros

internos: Titular: Prof. Dr. Rodrigo Corrêa Martins Machado (UFOP); Suplente: Prof. Dr. Adail

Sebastião Rodrigues Júnior (UFOP);  Membros externos: Titular: Profa. Dra.  Ana Lúcia Silva

Souza (UFBA); Suplente: Prof. Dr. Joel Austin Windle (UFF). A votação foi realizada em bloco,

sendo aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a professora Leandra agradeceu a
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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  Vice Coordenadora do Posletras.  Mariana,  11 de

novembro de 2020.

Profa. Dra. Leandra Batista Antunes

P/ 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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