
ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM

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

realizada a 114ª Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras:

Estudos da Linguagem, que contou com a presença dos professores: Alexandre Agnolon,

Presidente do Colegiado, Paulo Henrique Aguiar Mendes, Victor Luiz da Rosa, Vanderlice

dos Santos Andrade Sól, Soélis Teixeira do Prado Mendes, Moema Coelho Lopes, secretária

do Programa e representante dos técnicos administrativos, além do representante discente

Benedicto Roberto Alves Carlos. I. EXPEDIENTE: 1.1) Aprovação da ata: 113ª Reunião

Ordinária realizada em 08/06/2022. Aprovada pela maioria com uma abstenção. II.

COMUNICAÇÕES: 2.1) Justificativas de ausência: Não houve. 2.2) Inclusão de pontos

de pauta: Não houve. 2.3) Posse da secretária Moema Coelho Lopes como representante

do Técnicos Administrativos no Colegiado. O presidente deu as boas vindas e desejou bons

trabalhos à nova representante. 2.4) Posse da professora Soélis Teixeira do Prado Mendes

como representante da linha 2 no Colegiado. O presidente deu as boas vindas e desejou

bons trabalhos à nova representante. 2.5) Elaboração de PAMCS. O presidente, professor

Alexandre Agnolon, informou que elaborou, juntamente com a professora Mônica Gama,

algumas PAMCS relacionadas a aquisições de materiais de escritório, confecção de banners e

outra relativa ao DOI (Digital Object Identifier). O presidente acrescentou que elas deverão

ser elaboradas novamente para que sejam efetuados pequenos ajustes e provavelmente serão

finalizadas na próxima semana. 2.6) Edital POSLETRAS de Disciplinas Isoladas 2022/2.

O presidente, o prof. Alexandre, acredita que, talvez devido à divulgação insuficiente, o

Edital obteve baixa procura e acrescentou ainda que, a fim de sanar esse problema e otimizar

melhor essas questões relativas à divulgação de iniciativas do PPG, a partir de agora a

comunicação do POSLETRAS ficará sob responsabilidade da profª Vanderlice,

vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação, para futuras divulgações e gerenciamento

das redes sociais. 2.7) Reunião CONPEP. Segundo o professor Alexandre, ocorreu uma

reunião do CONPEP onde foi discutido vagamente o ensino híbrido (presencial/remoto). O

presidente considera importante que essa discussão seja pautada nos programas de

pós-graduação, departamentos e colegiados, já que a PROPPI pretende regular essa

modalidade de ensino no âmbito dos PPGs da UFOP. Segundo a Pró-Reitora da PROPPI,

Profª. Renata Guerra de Sá Cota, a partir do próximo semestre, serão oferecidas disciplinas
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transversais. Também foi discutido, nessa mesma reunião do CONPEP, a criação de cotas e

outras políticas afirmativas destinadas ao público LGBTQIA + nas disciplinas ofertadas pelos

Programas de Pós-Graduação da UFOP. A ampla maioria dos docentes presentes na reunião

foram favoráveis a essa proposta que será apresentada posteriormente em nova reunião do

CONPEP. 2.8) Divulgação. Conferência "O arquivo no foco das Letras e da História" que irá

ocorrer dia 19/08/2022 - às 19h no Auditório G20 - ICHS com a participação das professoras

Jane Ohlmyer (Trinity College, Irlanda), Soélis Mendes e Maria Rita Viana. III. ORDEM

DO DIA: 3.1) Aprovação Plano da disciplina: a) Experiência, Identidade e Memória -

PGL 106, ministrada pelo professor Paulo Ricardo Moura da Silva (IFMG). Aprovado por

unanimidade. 3.2) Plano de Estágio Docência: a) Benedicto Roberto Alves Carlos; b) Isaías

dos Anjos Borja; c) Mikaela Gabriele Elias da Costa; d) Monick Pereira de Araújo dos

Santos; e) Rosemary Cândido Coelho; f) Alisson Felipe Tiago; g) Aline Machado Gonçalves.

Votação em bloco, posto em votação os planos de estágio docência foram aprovados por

unanimidade. 3.3) Relatório Estágio de docência: a) Gislainy Jennifer da Silva Nascimento;

b) João Gabriel Azevedo Pereira; c) Lucas Alexandre Damasceno; d) Franciele Maria da

Silva. Aprovados por unanimidade. 3.4) Plano de Estudos Especiais : a) Monick Pereira de

Araújo dos Santos; b) Vanessa Souza de Paula; c) Talita Ferreira Ferraz; d) Reginaldo

Rodrigues da Silva; e) Carlo Eduardo Sousa Retori; f) Beatriz Cristina Peixoto Francisco; g)

Michelle da Conceição Ribeiro. Aprovados por unanimidade. 3.5) Apreciação dos

requerimentos de defesa: a) Ana Paula da Silva; b) Andresa Carla Gomes de Carvalho; c)

Nathan Botelho Andrade; d) Bárbara Ramos Souza; e) Daniele Francisca Martins do

Nascimento; f) Lucas Benevenuto Mitraud Vieira Alves; g) Thamara de Freitas Alves; h)

Laura Siqueira Rocha Gonçalves. Houve ampla e qualificada discussão sobre o regimento

interno do Programa de Pós-Graduação e a formação de bancas examinadoras com docentes

com experiência em orientação de pesquisa. Segundo o regimento do programa, o membro da

banca deve ter preferencialmente experiência em orientação de pesquisa de Pós-Graduação.

A professora Vanderlice sugeriu que todos os colegas docentes utilizassem a assinatura

eletrônica nos documentos encaminhados virtualmente. Ficou decidido que os próximos

documentos digitais só serão aceitos com assinatura digital conforme resolução da UFOP.

Posto em votação, os requerimentos de defesa foram aprovados por unanimidade. 3.6)

Concessão de Créditos: a) Talita Ferreira Ferraz. Aprovado por unanimidade. 3.7)

Prorrogação de prazo para entrega de dissertação: a) Lucas Benevenuto Mitraud V.

Alves. Retirada de pauta aprovada por unanimidade. 3.8) Apreciação do Edital de Seleção

POSLETRAS 2023. O processo seletivo será feito através do novo sistema e o Programa de
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Pós-Graduação em Letras fará parte do teste inicial do sistema. O professor Victor sugeriu

que fossem feitas alterações no edital para que os formandos da graduação da UFOP possam

participar do processo de seleção. Sobre a questão das datas, a professora Soélis sugeriu que

fosse feita uma consulta à PROPPI para verificar possíveis ajustes necessários no edital. Após

ampla e qualificada discussão entre os membros do colegiado, foi decidido que o edital será

aprovado e encaminhado para análise da PROPPI. Aprovado por unanimidade. 3.9)

Nomeação da Comissão de Bolsas. O presidente informou que os mandatos dos membros

da comissão anterior terminaram, de modo que os docentes Paulo Henrique Aguiar Mendes e

Leandra Batista Antunes, além dos representantes discentes, Franciele e Alexandre, deveriam

ser substituídos a não ser que requisitassem recondução, o que não foi o caso. Assim, após

candidatarem-se e obterem votação unânime, as professoras Vanderlice dos Santos Andrade

Sól e Soélis Teixeira do Prado Mendes, além dos representantes discentes Benedicto Roberto

Alves Carlos e Izadora Lopes, formaram a nova composição da Comissão de Bolsas do

POSLETRAS. 3.10) Disciplinas Transversais (eletivas, março de 2023). Retirada de pauta

para ser apreciada em reunião posterior. Aprovado por unanimidade. 3.11) Deliberação

sobre possibilidade de oferta de disciplina de 30h (segunda metade do semestre letivo)

pelo Prof. Giacomo. O professor Giácomo explicou que a disciplina seria de caráter geral

para todas as linhas, com poucas leituras técnicas, composta por dois módulos de 15h, o

primeiro constituir-se-ia de um minicurso sobre glossa para publicação internacional; e o

segundo módulo, de ferramentas para pesquisa em corpus. A professora Soélis sugeriu que a

disciplina fosse transversal e que fosse estudada a possibilidade de ensino remoto, pois

muitos discentes certamente se interessariam pela disciplina ofertada nesse formato. O

presidente, professor Alexandre, informou que fará uma consulta à Coordenadoria de

Registro Acadêmico e Expedição de Diploma da PROPPI a respeito da possibilidade de

abertura do Sistema para a inserção de disciplina extemporânea. Aprovado por unanimidade.

3.12) Alteração de Orientação da Pesquisa (Dermatone Oliveira Botelho, Linha 2). O

presidente explicou a situação do aluno e informou que o discente alega problemas de saúde e

iria solicitar o afastamento por conta das adversidades que relata. Porém, ele desistiu do

afastamento e planeja cursar uma disciplina isolada na Univ. Federal do Ceará (UFC), em

Fortaleza, local onde reside. Ademais, por conta de incompatibilidades quanto aos rumos da

pesquisa, a Profa. Soélis Mendes julgou que o melhor caminho seria justamente abdicar da

orientação. Não foi possível definir um novo orientador nesta reunião, o ponto será discutido

entre os docentes da linha de pesquisa 2 e será definido posteriormente. Como

encaminhamento imediato, o aluno será matriculado em “Tarefa Especial” para possibilitar a
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continuidade do vínculo com o Programa de Pós-Graduação; além disso, o Presidente do

Colegiado agendará o mais breve possível uma reunião com o discente para reafirmar as

obrigações que este tem com o Programa, sobretudo porque é bolsista CAPES, e discutir as

possibilidades de eventuais mudanças metodológicas, de modo que o Projeto de Pesquisa

possa se coadunar melhor com os interesses de pesquisa do novo orientador. 3.13) Ensino

Híbrido e Ensino Remoto. Retirado de pauta. IV. OUTROS ASSUNTOS: Não houve.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16h31, o presidente, Prof. Alexandre

Agnolon agradeceu a presença de todos, e o secretário lavrou a presente ata que, após

aprovada, será assinada pelo Presidente do Colegiado. Mariana, 10 de agosto de 2022.

Prof. Dr. Alexandre Agnolon

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

Estudos da Linguagem
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