
ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM

Aos oito dias do mês de junho de 2022, às 14h06, via plataforma digital Google Meet, foi

realizada a 113ª Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras:

Estudos da Linguagem, com os professores: Mônica Fernanda Rodrigues Gama, Presidenta

do Colegiado, Paulo Henrique Aguiar Mendes, Alexandre Agnolon,Victor Luiz da Rosa,

Vanderlice dos Santos Andrade Sól e Nildete da Silva Martins, secretária do Programa e

representante dos técnicos administrativos, além do representante discente Benedicto

Roberto Alves Carlos. I. EXPEDIENTE: 1.1) Ata da 112ª Reunião Ordinária 11/05/2022.

Aprovada por unanimidade. II. COMUNICAÇÕES: 2.1) Proposta de calendário da

Pós-Graduação. A profª Mônica informou que foi realizada a reunião do CONPEP e

aprovado o calendário. 2.2) Projeto Fapemig conjunto Letras/História. A professora

Mônica informou que escreveu um Projeto Fapemig (Letras/História) juntamente com o prof.

Mateus do curso de História para realização de um laboratório de gravação de PodCasts para

o ICHS. 2.3) Caso da aluna Amber Soldevila, aluna da Biologia. Segundo a prof.ª Mônica,

o encaminhamento no CONPEP não foi o melhor, pois o nome da UFOP circulou

nacionalmente de maneira desfavorável em razão de erros de entendimento do direito à

licença para discentes gestantes. Segundo a professora, o prazo de entrega do texto corrigido

é mal feito na UFOP, pois acredita que o texto que vale é o texto defendido. Caso não seja

alterado depois, o texto entregue deve ser válido e não o entendimento da UFOP que amarra

alunos e professores nesse longo prazo pós-defesa. O professor Alexandre concordou com as

ponderações feitas pela professora Mônica e acrescentou que a entrega do texto corrigido

deveria ser opcional pelos discentes. 2.4) Despedida da secretária Nildete. A secretária

Nildete informou que teve a redistribuição aceita e que esta será a última reunião dela como

secretária no Pós-letras. Os membros do colegiado lamentaram sua saída e agradeceram pelos

serviços prestados. Todos desejaram sucesso e felicidades nesta nova etapa de vida e no novo

local de trabalho. 2.5) Atualização site Pós-letras. A presidenta informou que o site foi

revisado e está repaginado. 2.6) Sistema PROPPI para processo seletivo. O Pós-letras foi

selecionado para testar o sistema que será utilizado pelo MinhaUFOP, o que representará um

avanço nos processos seletivos e uma melhoria para o programa. 2.7) A professora Mônica

também relatou que em reunião do CONPEP, recebeu a informação que o Pós-letras irá

receber uma nova bolsa, porém devido aos últimos cortes no orçamento das universidades
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existe a possibilidade do programa receber a bolsa, mas não haver recursos suficientes no

orçamento da UFOP. 2.8) Justificativas de ausência: Não houve. 2.9) Inclusão de pontos

de pauta: 1. Indicação da professora Soelis como membro representante da linha 2 no

Pós-letras. 2. Solicitação de prorrogação de defesa de Cláudia Marina Leite Moreira. 3.

Requerimento de defesa - Drieli Leide Silva Sampaio. 4. Defesa Barbara Maria Chaves.

Inclusão de pontos aprovada por unanimidade. III. ORDEM DO DIA: 3.1) Apreciação da

proposta de extensão do prazo para lançamento das notas referentes a 2022/1. A

secretária Nildete informou que alguns docentes solicitaram a extensão do prazo para

lançamento de notas visto que existe a possibilidade de prorrogação sem prejuízos

acadêmicos ou administrativos. O novo prazo será de 04/07/2022 a 27/07/2022. Aprovado

por unanimidade. 3.2) Aprovação das bancas de defesa: a) Alexandre Henrique Silveira

b) Drieli Leide Silva Sampaio c) Barbara Maria Chaves. A presidenta sugeriu que fossem

aprovados os pedidos com a ressalva de que sejam alterados os membros externos das

bancas, pois é necessário que sejam docentes fora do quadro da UFOP. Aprovado por

unanimidade. 3.3) A indicação da professora Carolina Anglada como coorientadora da

discente Mikaela Gabriele Elias da Costa. Aprovado por unanimidade. 3.4) Deliberação

sobre o credenciamento de professor colaborador. A presidenta sugeriu que seja aguardada

a segunda metade do quadriênio para que seja aberto novo edital para credenciamento de

professores colaboradores. A professora sugeriu que os membros do colegiado pensassem a

respeito do melhor período e perfil para que o edital fosse melhor aproveitado pelo programa

de pós-graduação. Aprovado por unanimidade. 3.5) Pedido de prorrogação de defesa: a)

Lucas Benevenuto Mitraud Vieira Alves. O discente solicitou prorrogação por dois meses

até o mês de agosto. O pedido se justifica devido ao escopo amplo da pesquisa que está sendo

realizada para se possível escrever mais dois capítulos. A presidenta sugeriu prorrogação até

31 de julho. Aprovado por unanimidade. b) Andresa Carla Gomes de Carvalho. A discente

solicita prorrogação por dois meses. A presidenta sugeriu que seja dada prorrogação até 10 de

julho de 2022. Aprovada por unanimidade. c) Barbara Ramos Souza. Aprovada por

unanimidade a prorrogação até 31 agosto de 2022. d) Cláudia Marina Leite Moreira. A

discente solicitou prorrogação por dois meses. A presidenta informou que a situação da

discente parece complicada, porém a orientadora da discente, profª. Leandra Batista Antunes,

em conversa informal, explicou que com o prazo solicitado para prorrogação a discente

conseguirá finalizar a pesquisa no prazo estipulado. A profª Vanderlice dos Santos Andrade

Sol concordou com a professora Leandra sobre a possibilidade de término do trabalho dentro

do prazo. A professora Mônica sugeriu que seja dado um prazo de prorrogação até 30 de
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agosto. O professor Victor Luiz da Rosa sugeriu que o colegiado encaminhe um documento

para os orientadores informando sobre a importância do cumprimento dos prazos de defesas

para o programa de pós e para os próprios discentes. A presidenta ressaltou sobre a mudança

do regimento interno do programa (orientadores que tiverem mais de 70% de orientandos

com defesa fora do prazo poderão ser descredenciados do programa) para evitar que as

prorrogações sejam cotidianas. A professora Vanderlice e o professor Paulo concordaram

com as ponderações feitas pela professora Mônica e pelo professor Victor. O professor Paulo

e a professora Vanderlice ressaltaram que, quando os docentes são desligados do programa, é

responsabilidade dos orientadores o acompanhamento dos discentes. A professora Mônica

destacou que, no caso de ocorrerem possibilidades de descredenciamentos de docentes do

programa, deve ser analisado o histórico do professor no programa visando a redução dos

pedidos de extensão de prazo de defesa. A solicitação de prorrogação da discente foi

aprovada por unanimidade. 3.6) Análise de parecer sobre relatório de pós-doutorado

Capes PNPD de Janaína Patrícia Rocha de Paula. O professor Bernardo Nascimento de

Amorim foi o parecerista e apresentou parecer favorável à aprovação do relatório. Posto em

votação foi aprovado por unanimidade. 3.7) Aprovação plano das disciplinas: a) PGL 106 -

Experiência, Identidade, Memória: Realismo e Subjetividade no Romance Brasileiro.

Alteração do encargo didático do professor Emílio Carlos Roscoe Maciel para o professor

Paulo Ricardo Moura da Silva. b) PGL 213 - Lexicologia, Lexicografia e Terminologia, que

deverá ser ministrada pela professora Soélis Teixeira do Prado Mendes. Aprovado por

unanimidade. 3.8) Aprovação Ad referendum - Aprovação de pareceristas para projetos

definitivos turma 2021. Aprovado por unanimidade. 3.9) Aprovação do calendário

acadêmico 2022/2. Após qualificada discussão e análise das datas, prazos e atividades a

serem realizadas no período, o calendário foi aprovado por unanimidade com algumas

alterações e será disponibilizado no site do programa de pós-graduação após o término da

reunião. Ficou a cargo dos docentes a opção de aderirem ou não ao recesso da graduação. A

professora Vanderlice informou que fará uso do recesso e já tem férias agendadas para o

período. A presidenta sugeriu que os colegas solicitem pareceristas externos para esse

período do recesso da graduação na UFOP. 3.10) Aprovação do Edital de disciplinas

isoladas 2022/2. A presidenta apresentou o edital e reforçou a importância de divulgação das

disciplinas isoladas para o programa e para os discentes. Posto em votação o edital foi

aprovado por unanimidade. 3.11) Aprovação da banca de avaliação do processo seletivo

2023. Na Linha 1 foram indicados os docentes Maria Rita e Bernardo Nascimento de

Amorim, na Linha 2 Soélis Teixeira do Prado Mendes e Paulo Henrique Aguiar Mendes e na
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Linha 3 Dayse Garcia Miranda e Ivanete Bernardino Soares. Posto em votação, as bancas

foram aprovadas por unanimidade. 3.12) Aprovação da indicação da professora Soélis

Teixeira do Prado Mendes como membro docente para a linha 2. Aprovado por

unanimidade. IV. OUTROS ASSUNTOS: Não houve. Nada mais havendo a tratar a reunião

foi encerrada às 16h51, a presidenta Profª. Mônica Fernanda Rodrigues Gama agradeceu a

presença de todos, e o secretário lavrou a presente ata que, após aprovada, será assinada pela

Presidenta do Colegiado. Mariana, 08 de junho de 2022.

Profª. Drª. Mônica Fernanda Rodrigues Gama

Presidenta do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Letras:

Estudos da Linguagem
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