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ATA DA 99ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM

Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2020, às 08h30, via plataforma digital Google Meet, foi

realizada  a  99ª  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;  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 reiterou o que foi informado pela professora Leandra na 98ª

reunião do Colegiado, sobre uma informação que surgiu durante o VIII Fórum dos Coordenadores

da região sudeste, e, posteriormente, foi confirmada pelo diretor de avaliação da CAPES, em que o

próximo quadriênio não começará em 2021, e sim em 2022, no entanto, ainda não se sabe se o que

for produzido em 2021 contará para este novo quadriênio.  b)  Soélis repassou alguns informes da

Reunião  da  Proppi,  ocorrida  no  dia  anterior,  com relação  aos  cortes  no  orçamento  do  CNPq,

Fapemig e Capes, e que esses cortes devem afetar a oferta de bolsas. A tendência é CAPES e CNPq

priorizarem  projetos  estratégicos.  c) Soélis  informou  as  mudanças  que  ocorrerão,  no  próximo

quadriênio, em relação à avaliação multidimensional da Capes; nesse novo desenho todas as áreas

serão avaliadas, não havendo uma nota única, e sim notas variadas para cada dimensão. d) Soélis

comunicou que, segundo a diretora da divisão de pagamento de bolsas da Capes, será implantado

um novo modelo para distribuição das bolsas, baseado na nota do programa e na titulação média do

curso, ou seja, o tempo que os alunos levam para defender. Ressaltou a importância de trabalhar

para aumentar  a nota do programa e fazer um esforço, juntamente com os alunos,  para que as

defesas ocorram no prazo de 24 meses. e) Soélis informou que o professor Sérgio repassou algumas

informações obtidas no encontro nacional de pró-reitores. Com relação ao recurso da Finep, para o

ano de 2021, não haverá disponibilidade financeira para compra de equipamentos, mas apenas para

reparos em equipamentos que foram adquiridos com recursos Finep e CT-infra. Com relação aos

recursos do CT-infra,  também não haverá verba, e se houver, será destinada para aprovação de

projetos  que  já  estejam encaminhados.  1.2  –  Justificativa  de  ausência: A professora  Leandra

justificou ausência.  1.3  – Inclusão de pontos de pauta: a) Solicitação da professora Soélis para

apreciação da proposta  para  o calendário  acadêmico  2021. b) Informações  sobre as  discussões

levantadas na reunião em que os discentes Rafaella Saioro e Lucas Benevenuto participaram de uma
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reunião com o Coletivo Negro Braima Mané. A inclusão dos pontos foi aprovada por unanimidade.

2 – Ordem do dia: 2.1 – Aprovação da Ata da 98ª reunião ordinária: Não houve considerações.

Colocada em votação, a ata da 98ª reunião ordinária foi aprovada por 5 (cinco) votos favoráveis e

(3) três abstenções. 2.2 – Apreciação e votação do ad referendum do requerimento de defesa de

João Marcos Cilli de Araújo e Fernanda Ferreira de Araújo Ribeiro e do requerimento de

aproveitamento  de  estudos  de  Hêmille  Raquel  Santos  Perdigão. Votação  realizada  em bloco,

aprovação por unanimidade. 2.3 -  Apreciação do pedido de Licença Maternidade da discente

Luana Isabel Gonçalves de Lima: A Profa. Soélis informou aos membros do Colegiado sobre o

pedido de Licença Maternidade da discente Luana Isabel Gonçalves de Lima, de acordo com o os

normativos legais, alunas gestantes podem requerer afastamento temporário das atividades de pós-

graduação por quatro meses, para licença maternidade, e este tempo não será computado no prazo

máximo  para  defesa  da  dissertação  estabelecido  por  cada  Programa.  Juntamente  com  o

requerimento, a discente enviou a certidão de nascimento da filha, nascida em 09 de novembro de

2020.  Não  houve  votação,  e  sim  verificação  de  conformidade  dos  documentos  analisados  e

anuência  do  Colegiado.  2.4  -  Análise  e  votação  de  prorrogação  do  prazo  para  defesa  de

dissertação do discente Júlio César Paula Estevam: O discente solicita prorrogação do prazo de

defesa  para  julho  de  2021.  Após  apreciação,  o  Colegiado  considerou  precoce  a  solicitação  de

prorrogação de defesa, considerando que o prazo final para defesa é março/2021, o Colegiado optou

por não conceder a prorrogação neste momento, sugerindo que o aluno continue desenvolvendo

suas atividades e  se até a próxima reunião, que ocorrerá na primeira semana de fevereiro, ainda

houver a necessidade de prorrogação, deverá submeter um outro requerimento de prorrogação ao

Colegiado.  Foram  sugeridos  dois  encaminhamentos:  1)  Devolver  a  solicitação,  e  havendo

necessidade de prorrogação, solicitar ao aluno que envie novamente o pedido na próxima reunião

do Colegiado. 2) Aprovar a prorrogação para maio/2021. Colocada em votação, a proposta 1 foi

aprovada pelo voto de Minerva. 2.5 – Apreciação pedido de descredenciamento dos professores:

Cilza Carla Bignotto e Melliandro Mendes Galinari: A professora Cilza solicita desligamento do

Programa e indica que a orientanda Tatiana Mol Gonçalves seja encaminhada para a professora

Mônica Gama, já ciente do fato. O professor Melliandro solicita seu desligamento com data para 31

de dezembro de 2020, e pede para que suas orientandas, que já estão cientes, sejam encaminhadas

para outros orientadores. A orientanda Bárbara Maria Chaves será encaminhada para a professora

Kassandra Muniz. A orientanda Ana Paula será encaminhada ao professor Paulo Mendes, ambos

2

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62



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
________________________________________________________________

estão de acordo com esse pedido. Votação realizada em bloco, colocadas em votação, as propostas

foram  aprovadas  por  unanimidade.  2.6  –  Discussão  sobre  levantamento  de  questões  para

avaliação  do  Programa: A  professora  Soélis  discorreu  sobre  a  importância  da  avaliação  do

Programa  com  a  finalidade  de  preenchimento  da  Plataforma  Sucupira.  O  professor  Bernardo

sugeriu  a  criação de uma comissão para  elaboração  das  questões  para compor  a  avaliação.  Os

nomes sugeridos foram: Soélis, Nildete e um representante discente a ser definido posteriormente.

Colocada em votação, a composição da comissão foi aprovada por unanimidade. 2.8 – Indicação e

aprovação de comissão para emissão de parecer para projetos de credenciamento junto às

linhas 1 e 3 do edital da Proppi: Os projetos em análise são dos professores: Anelise Dutra, Dayse

Garcia,  Rodrigo  Correa,  Carolina  Anglada,  Rómina  de  Mello  e  Victor  da  Rosa.  O  professor

Bernardo propôs a formação de uma única comissão para avaliação de todos os projetos. Sendo a

proposta  aceita  pelos  demais  membros  do  Colegiado.  Os  nomes  sugeridos  foram  Giácomo

Patrocínio, Jacyntho Lins, Alexandre Agnolon, Leandra Batista, José Luiz Villa Real, Vanderlice

Sol  e  Kassandra  Muniz,  mediante  consulta  posterior  aos  professores  externos  ao  Colegiado.

Colocado  em  votação,  a  proposta  foi  aceita  por  unanimidade.  3  –  Outros  Assuntos:  3.1

Apreciação da proposta para o calendário acadêmico 2021: A professora Soélis informou que

na reunião da Proppi, ocorrida no dia anterior, foi aprovado o calendário oficial da pós-graduação

com as seguintes datas:  1º Semestre Letivo (2021/1): início em 08 de março de 2021 e término em

17 de julho de 2021;  2º Semestre Letivo (2021/2): início em 02 de agosto de 2021 e término em 18

de dezembro de 2021.  Soélis  apresentou uma outra  opção que foi  proposta  pelo  PPPGEM:  1º

Período letivo ERE: 22 de março a 2 julho de 2021 – 12 semanas – Recesso de 3 a 23 de maio; 2º

Período letivo ERE: 26 de julho a 05 de novembro de 2021 – 12 semanas – Recesso de 28 de agosto

a 19 de setembro. A professora Soélis informou que pode haver outras propostas de calendário,

desde que esteja dentro dos limites do calendário oficial da Proppi. Um ponto interessante levantado

pelo  professor  Bernardo e  pela  professora Soélis  é  o  fato  de que,  no calendário  proposto pelo

PPPGEM, os recessos da pós-graduação coincidem com os recessos da graduação. Colocado em

votação,  a  proposta  de  seguir  o  mesmo  calendário  proposto  pelo  PPPGEM  foi  aprovada  por

unanimidade.  3.2  -  Informes  dos  representantes  discentes  sobre  questões  relacionadas  ao

antirracismo  discutidas  com  o  Coletivo  Negro  Braima  Mané: Os  representantes  discentes

Rafaella e Lucas informaram que foram contatados pelo Coletivo Braima Mané com o intuito de

fazer  um movimento  unificado,  no  sentido  de  avaliar  as  políticas  de  ingresso  e  permanência

3

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



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
________________________________________________________________

relacionadas  à  pauta  antirracista  que  está  sendo  trabalhada  pelo  Coletivo.  Informaram  que

receberam uma carta de apresentação, em que constam algumas propostas relacionadas ao tema,

como por exemplo, cotas raciais para ingresso e distribuição de bolsas e movimento de inclusão de

bibliografias  de autores  negros ou que tratam de pautas  antirracistas.  Rafaela  solicitou algumas

informações que precisam ser levantadas para a próxima reunião do grupo: quantidade de bolsas

que o Programa possui e quantidade de alunos negros. A professora Soélis se dispôs a solicitar à

comissão responsável pelo edital de seleção do processo seletivo que, se possível, dê preferência

para atender à questão da bibliografia.  Com relação às bolsas, Soélis informou que o Programa

possui 5 bolsas Capes, 3 bolsas Ufop e 2 bolsas Fapemig e que é possível solicitar à Comissão para

reelaborar  o regimento de bolsas.  A Profa. Soélis  sugeriu aos representantes discentes que seja

realizado um levantamento da quantidade de alunos negros por meio do  Google forms, uma vez

que, no momento da matrícula, nem todos os alunos se manifestam quanto a esse dado,  embora o

Programa tenha esses números, é necessária uma confirmação. 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,

17 de dezembro 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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