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ATA DA 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA1
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM2

3
Aos quatorze dias do mês de setembro de 2022, às 14h07, via plataforma digital4

Google Meet, foi realizada a 115ª Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de5

Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem, que contou com a presença dos6

professores: Alexandre Agnolon, Presidente do Colegiado, Paulo Henrique Aguiar7

Mendes, Victor Luiz da Rosa, Vanderlice dos Santos Andrade Sól, Soélis Teixeira do8

Prado Mendes, Moema Coelho Lopes, secretária do Programa e representante dos9

técnicos administrativos. I. EXPEDIENTE: 1.1) Aprovação da ata: 114ª Reunião10

Ordinária realizada em 10/08/2022. Aprovada por unanimidade. 1.2) Aprovação da11

ata: Reunião Extraordinária de 24/06/2022. Aprovada pela maioria com uma12

abstenção. II. COMUNICAÇÕES: 2.1) Justificativas de ausência: Não houve. 2.2)13

Inclusão de pontos de pauta: Pagamento do seguro viagem da profª Mônica14

Fernanda Rodrigues Gama. Aprovado por unanimidade. 2.3) Despedida da profª15

Vanderlice. A professora agradeceu a todos pelo tempo em que fez parte do16

Colegiado do PÓSLETRAS. Agradeceu à professora Soélis, às antecessoras na17

Coordenação do Programa e às secretárias. Os membros do Colegiado parabenizaram18

a professora Vanderlice pelo cargo de Pró-Reitora Adjunta de Extensão. 2.4) Nova19

nota CAPES. O presidente prof. Alexandre Agnolon informou que o Programa20

POSLETRAS obteve nota 4 na Avaliação quadrienal (2017-2020) da CAPES. O21

professor informou que o curso de História manteve a nota 5 e o Programa de22

Educação obteve nota 5, o que, para o professor, representa uma nota bastante alta, se23

levada em consideração a estrutura do ICHS que, infelizmente, padece de uma série24

de precariedades. Assim, sua melhoria é fundamental para que os PPGs do Instituto25

tenham condições plenas de funcionamento e possam, por óbvio, almejar notas26

maiores junto à CAPES. O presidente gostaria de agendar uma reunião com os27

docentes para discutir e analisar o parecer da CAPES com o objetivo de incentivá-los28

a aumentar as publicações qualificadas, de modo que seja plenamente possível a29

implementação do Curso de Doutorado do POSLETRAS, o que é desejo de todos,30

incluindo os próprios alunos. O presidente levantou algumas questões sobre possíveis31

incongruências na avaliação, particularmente quanto a publicações de livros e32

capítulos de livro que não foram considerados para fins de avaliação, como consta na33

Planilha de Relatório de Produção Docente, disponível para download na página da34
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Sucupira e gostaria de discutir o assunto em reunião posterior com os professores do35

Programa. 2.5) PAMCS. O presidente informou que foi necessário refazer os36

orçamentos das pastas e os banners do Programa podem sofrer atraso e não ficarem37

prontos até a IX Semana de atividades acadêmicas e o V Seminário de Pesquisas38

do Programa de Pós-Graduação em Letras que irão ocorrer de 20 a 22/09/2022.39

Eventualmente haverá uma verba para a revista Caletroscópio e para o site do “Vai40

um linguista aí”, coordenado pelos professores Giacomo Figueredo e Soélis Mendes.41

2.6) IX Semana de atividades acadêmicas e V Seminário de Pesquisas do42

Programa de Pós-Graduação em Letras. O presidente divulgou a semana que irá43

ocorrer de 20 a 22/09/2022 e ressaltou a importância da participação dos discentes e44

de ampla divulgação por parte dos docentes. 2.7) Indicação de novo membro do45

Colegiado para a Linha 3. O presidente informou que irá enviar um e-mail46

solicitando indicações para que o Colegiado escolha o novo(a) membro da Linha 3.47

2.8) Participação em evento. O presidente informou que participará do 36º48

ENANPOLL que será realizado de 05 a 07 de outubro em Niterói/RJ. 2.9) Informes49

sobre a reunião do CONPEP. A profª Soélis informou que a PROPPI determinou50

novos modelos de ata simplificados, que os trâmites de documentos sejam elaborados51

no SEI, além de destacar as normas dos laboratórios multiuso da UFOP. O professor52

Paulo sugeriu que o laboratório multiuso do ICHS poderia ser revitalizado e definidos53

novos usos para o espaço. A professora Soélis destacou a importância de discutir o54

Ensino Híbrido, disciplinas transversais e disciplinas com cotas para o público55

LGBTQIA + para levar a posição do Programa POSLETRAS na próxima reunião do56

CONPEP. 2.10) Comissão de Planejamento do ICHS. O presidente informou que57

em reunião da Comissão de Planejamento do ICHS o prof. Mateus Pereira, Diretor do58

Instituto, manifestou a intenção de elaboração de um anuário dos Programas de Pós-59

Graduação do ICHS para que todos os Programas tenham acesso. A profª Soélis60

aproveitou para informar que irá deixar a Comissão de Planejamento do ICHS e que61

outro docente deverá assumir a representação. III. ORDEM DO DIA: 3.1) Eleição62

nova vice-coordenação do Programa POSLETRAS. O presidente informou que a63

profª Vanderlice deixou a vice-coordenação para assumir a Pró-Reitoria de Extensão64

da UFOP, por isso a professora Soélis foi indicada para assumir a vice-coordenação65

do Programa. Aprovada pela maioria com abstenção da profª Soélis. 3.2) Decisão Ad66

Referendum: a) Registro retroativo no SRA do aluno egresso Luis Ricardo R. Pires;67

b) Vinculação em Tarefa especial dos discentes Demartone Oliveira Botelho, Rafaella68
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Martins de Abreu e Gislainy Jennifer da Silva Nascimento. O docente explicou a69

situação dos discentes e as solicitações foram aprovadas por unanimidade. 3.3)70

Concessão de Créditos extemporânea: a) Bruno César Simões Costa. O presidente71

esclareceu que foi uma solicitação feita pela profª Mônica, que o discente já é72

pesquisador consolidado com mestrado e doutorado na área de Comunicação e que é73

favorável à concessão dos créditos. Aprovada por unanimidade. 3.4) Planos de74

Estudos Especiais I: a) Vitor Aparecido Apolinário. Aprovado por unanimidade. 3.5)75

Planos de Estudos Especiais II: a) Alisson Felipe Tiago; b) Jociele Cristiane76

Boaventura; c) Yuri Moura Lima Amaral de Souza. Aprovados por unanimidade. 3.6)77

Plano de estágio docência: a) Renata Samantha da Cruz. Aprovado por unanimidade.78

3.7) Requerimento de defesa: a) Cláudia Marina Leite Moreira. Aprovado por79

unanimidade. 3.8) Prorrogação de Prazo para Defesa de Dissertação para80

21/11/2022: a) Camila Kessia dos Santos Rodrigues. O presidente informou que a81

discente já extrapolou o prazo de defesa de dissertação e que teve problemas pessoais82

que dificultaram a conclusão da dissertação. Após amplo e qualificado debate o83

pedido de prorrogação do prazo de defesa de dissertação foi indeferido pela maioria84

dos votos. 3.9) Trancamento de Matrícula em Disciplina: Leidiane Pereira Neiva.85

Aprovado por unanimidade. 3.10) Trancamento total de matrícula: Thaís86

Aparecida Nogueira Oliveira. Aprovado por unanimidade. 3.11) Aproveitamento de87

Estudos: Maria Eduarda dos Santos Duarte. Aprovado por unanimidade. 3.12)88

Disciplinas Transversais eletivas de 2023. O presidente sugeriu que fosse discutida89

entre os docentes uma disciplina transversal para ser oferecida pelo Programa. Ficou90

decidido que os membros do Colegiado irão esboçar ementas de disciplinas que91

atendam requisitos para disciplinas transversais. 3.13) Ensino Híbrido. Após amplo e92

qualificado debate entre os membros presentes foi decidido que o tema será discutido93

posteriormente em reunião ampliada do Programa. O professor Giacomo sugeriu que94

o foco do debate sejam as disciplinas do curso e não o contexto político. 3.14) Ad95

referendum da Anuência do Colegiado sobre convite do Prof. Marcelo Ricardo96

Pereira no PPG da Educação como aula inaugural do semestre. Aprovado por97

unanimidade. 3.15) Pedido de Coorientação: a Profa. Rómina Laranjeira98

encaminhou ao Colegiado pedido de Coorientação em nome de sua orientanda,99

Rafaella Martins de Abreu. Justifica que a contribuição da Profa. Paula Almeida, do100

DEEDU, com ampla experiência em alfabetização seria inestimável para a pesquisa101

da discente (que tem justamente como tema a consolidação da alfabetização em102
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alunos do 6o. e 7o. anos do Ensino Fundamental). Após breve discussão, o pedido foi103

aprovado por unanimidade. 3.16) Seguro viagem profª Mônica Fernanda104

Rodrigues Gama. O presidente explicou que a professora fará uma pesquisa durante105

um mês em Paris/França e solicitou que o Programa de Pós-Graduação arque com o106

seguro viagem. Aprovado por unanimidade. IV. OUTROS ASSUNTOS: Não houve.107

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 17h00, o presidente, Prof.108

Alexandre Agnolon agradeceu a presença de todos, e o secretário lavrou a presente ata109

que, após aprovada, será assinada pelo Presidente do Colegiado. Mariana, 14 de110

setembro de 2022.111

112

113

Prof. Dr. Alexandre Agnolon114

Presidente do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Letras:115

Estudos da Linguagem116


