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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE LETRAS

MESTRADO PROFISSIONAL - PROFLETRAS

ATA DA 40ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS
DA FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 19 DE

ABRIL DE 2021

Às 11:00 horas do dia 19 de abril de 2021, por meio de videoconferência, foi realizada a quadragésima reunião do
Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Letras da Faculdade de Letras da UFMG, sob a presidência do
Coordenador do Programa, Professor Luiz Francisco Dias, com a presença dos seguintes membros: Prof. Francis
Arthuso Paiva, subcoordenador, e Prof. Henrique Rodrigues Leroy, representante docente suplente. EXPEDIENTE:
Informes: O prof. Luiz Francisco abriu a sessão informando aos presentes do início das aulas remotas da Turma 7 no
1º semestre de 2021, tendo iniciado a disciplina “Elaboração de Projetos e Tecnologias Educacionais” na data de 15
de abril. O coordenador informou ainda que a CAPES deu anuência à elaboração de edital para a seleção da próxima
turma do ProfLetras. REFERENDAMENTOS: 1) Foi aprovada, ad referendum, pelos membros do Colegiado, a inversão
das disciplinas “Fonologia, Variação e Ensino” e “Literatura e Ensino”, de modo que a úl�ma será ofertada no
primeiro semestre le�vo de 2021 e a primeira será ofertada no segundo semestre, tendo em vista as necessidades
internas do programa e a disponibilidade dos docentes. ORDENS DO DIA: 1) O colegiado deliberou pela prorrogação
de prazo para as defesas dos trabalhos de conclusão da Turma 6, sendo fixado o novo prazo em 31 de julho do
presente ano. 2) Foi aprovado ainda o quadro de vagas de orientação a serem ofertadas para a Turma 7 e
informadas à Coordenação Nacional do ProfLetras, cons�tuindo-se o total de 16 (dezesseis) vagas. Nada mais
havendo a tratar, o Prof. Luiz Francisco Dias agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, eu, Camila
Barros Rodrigues, Assistente em Administração, lavrei a presente ata, a qual dato e assino.
Belo Horizonte, 19 de abril de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Camila Barros Rodrigues, Assistente em Administração,
em 31/01/2022, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Francisco Dias, Professor do Magistério Superior, em
31/01/2022, às 19:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Henrique Rodrigues Leroy, Professor do Magistério
Superior, em 01/02/2022, às 00:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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