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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE LETRAS

MESTRADO PROFISSIONAL - PROFLETRAS

ATA DA 43ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS
DA FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 20 DE

DEZEMBRO DE 2021

Às 11:30 horas do dia 20 de dezembro de 2021, por meio da plataforma Google Meet, foi realizada a quadragésima
segunda 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, Profª Daniervelin Renata Marques Pereira, representante
docente �tular, Prof. Henrique Rodrigues Leroy, representante docente suplente, e Ivacy Geraldo Duarte da Silva,
representante discente. EXPEDIENTE: Foi aprovada a ata da 42ª reunião. Informes: 1) O Prof. Luiz Francisco iniciou a
sessão informando que a disciplina “Gramá�ca, Variação e Ensino”, conforme acordo entre a Turma e o professor
Antônio Augusto Moreira de Faria, terá início no dia 07 de janeiro e será ministrada de forma remota, com a
par�cularidade de as aulas serem gravadas e transmi�das da Faculdade de Letras, oportunizando aos alunos que
assim o quiserem a frequência das aulas de forma presencial. 2) Os membros presentes foram ainda informados do
processo sele�vo da Turma de 2022 do Profletras, que passa por alguns problemas de ordem técnica e operacional,
em razão da estreia do formato de seleção por meio da análise de memoriais e entrevistas, em vez do exame
nacional presencial realizado nos anos anteriores. 3)  Tendo em vista a eleição da nova coordenação do Profletras,
cujo resultado foi divulgado em 15 de dezembro, o Professor Luiz Francisco agradeceu a todos (as) pelo apoio no
exercício da coordenação, no que foi acompanhado pelo Professor Francis e pelos demais presentes, os quais
agradeceram a ambos e os parabenizaram pelo sucesso da gestão no úl�mo quadriênio. 4) Foi informado pelo Prof.
Luiz Francisco, ainda, que as perspec�vas para o lançamento dos Cadernos do Profletras são muito boas,
encontrando-se o projeto em fase de preparo para, em breve, a submissão dos trabalhos. Do mesmo modo, o
presidente da sessão explicitou a retomada do planejamento para a realização de um encontro de egressos do
Profletras, através de evento presencial ou online, a depender da deliberação da próxima coordenação e do cenário
sanitário em decorrência da Covid-19. ORDEM DO DIA: 1) Os membros do Colegiado realizaram a deliberação e
aprovaram, por unanimidade, o credenciamento do Professor Doutor Junot de Oliveira Maia, tendo em vista
seu currículo e sua trajetória acadêmica, que coadunam com a proposta do Mestrado Profissional em Letras. 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, 20 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Camila Barros Rodrigues, Assistente em Administração,
em 31/01/2022, às 17:42, 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 19:11, 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 Daniervelin Renata Marques Pereira, Professora do
Magistério Superior, em 31/01/2022, às 19:23, 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
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do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ivacy Geraldo Duarte da Silva, Usuário Externo, em
07/04/2022, às 18:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1224801 e
o código CRC 935167CF.
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