
21/09/2022 16:28 SEI/UFMG - 1705046 - Ata

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1832266&infra_sistema… 1/2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE LETRAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO - MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS

ATA DA 48ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS
DA FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 13 DE

JULHO DE 2022.

Às 13:30 horas do dia 13 de julho de 2022, por meio da plataforma Jitsi Meet, foi realizada a quadragésima
oitava reunião do Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Letras da Faculdade de Letras da
UFMG, sob a presidência da Coordenadora do Programa, Professora Elzimar Goettenauer de Marins-Costa,
com a presença dos seguintes membros: Professora Adriane Teresinha Sartori, Vice-coordenadora,
Professora Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães e Professora Daniervelin Renata Marques Pereira,
representantes docentes titulares, e Ivacy Geraldo Duarte da Silva, representante discente. EXPEDIENTE:
Foi aprovada a ata da 47ª reunião. Informes: 1) Recursos financeiros para o Profletras-UFMG: a profª
Elzimar de Marins-Costa iniciou a sessão informando a resposta que o funcionário da CAPES, Rafael,
enviou ao ProfLetras sobre o repasse de um recurso para a Unidade. Ele constatou que houve liberação de
verba entre 2016 e 2019, mas a CAPES aguarda a prestação de contas desse repasse, visto que a FALE
solicitou uma prorrogação de prazo para realizá-la, respondendo à diligência do órgão superior. Sendo assim,
não haverá possibilidade de repassar o recurso neste ano. A profª. Elzimar irá se informar sobre os
procedimentos para a construção de um Plano de Trabalho para recebimento de verbas para o ProfLetras
provenientes da CAPES. 2) Nova versão curricular no sistema acadêmico da UFMG: a profª Elzimar
informou que a disciplina “Tópicos em Linguagem e Ensino” não foi incluída no sistema acadêmico da
UFMG, embora a nova versão curricular do ProfLetras Nacional esteja em vigor desde 2018. A descoberta
foi feita ao tentar ofertar a disciplina para o semestre 2/2022. Dessa forma, foi aberta a solicitação de
inclusão da disciplina, em caráter de urgência, à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG). A solicitação foi
atendida em tempo hábil, e a disciplina já está disponível no Sistema Acadêmico para matrícula dos alunos
no próximo semestre. A Coordenação solicitará atualização da versão curricular à PRPG após o início do
semestre. 3) Evento “I Seminário do Profletras”: a profª. Daniervelin informou que foi feita a divulgação,
junto aos alunos, do I Seminário do ProfLetras. As inscrições para apresentação de artigo pelos alunos possui
previsão de ocorrer até 30/08. Foi discutido entre os membros do Colegiado sobre o ambiente do Auditório
1007, reservado para o Seminário. O referido auditório não possui janelas, porém é um espaço bem amplo.
Sendo assim, foi decidido que o Colegiado irá acompanhar os casos da COVID-19 em Belo Horizonte para
decidir se haverá mudança de auditório para a realização do evento. Os membros do Colegiado conversaram
também sobre a pendência da confirmação de Magda Soares para ministrar a conferência de abertura do
Seminário. A participação dela será online, caso aceite o convite. 4) Escolha orientador – orientando: a
profª Elzimar informou que foi finalizada a escolha dos orientadores da turma 8. Foi necessário fazer alguns
ajustes para que os alunos fossem orientados por professores que apresentassem perfil de orientação dos
projetos proposto pelos alunos. 5) Reunião de avaliação do semestre: a profª Elzimar informou que na
sexta-feira, 15/07, será realizada uma reunião com os alunos da turma 8 para avaliação do semestre. Essa
reunião visa tirar dúvidas dos alunos e dialogar sobre as demandas que, por ventura, serão ser trazidas por
eles. 6) Novo regulamento Profletras-UFMG: a profª Elzimar informou que será disponibilizado o arquivo
com as informações e sugestões feitas pela Comissão que está estudando as modificações necessárias ao
Regulamento/Regimento Interno do ProfLetras UFMG até segunda-feira, 18/07. ORDEM DO DIA: 1)
Bancas de Exame de Qualificação: aprovação por unanimidade da Banca Examinadora de Qualificação das
alunas Maria Guimarães Gomes Otoni e Claudiele Ribeiro Santos, orientadas pelo professor Francis Paiva.
Aprovação por unanimidade das Bancas Examinadoras do Exame de Qualificação das alunas Solange Mara
de Oliveira Lopes Santos e Gabriela Vilela Andrade Costa, orientadas pela professora Adriane Teresinha
Sartori. 2) Prorrogação do prazo de qualificação por 30 dias: a motivação para a decisão de prorrogação
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se deu pelo fato de o prazo anterior coincidir com período de férias oficiais da maioria dos membros das
bancas dos Exames de Qualificação e, por isso, a impossibilidade de participar das avaliações. O Colegiado
referendou a aprovação dada por todos os membros por e-mail, quando foi feita uma consulta emergencial
sobre a questão. 3) Data de matrícula dos alunos regulares e especiais: aprovação da data de matrícula de
25/07 a 29/07 e da data de inscrição dos alunos especiais de 15/08 a 19/08. 4) Datas das reuniões do
Colegiado no segundo semestre: aprovação das datas das reuniões do Colegiado do ProfLetras que
ocorrerão às quartas-feiras da quarta semana de cada mês: 24/08, 28/09, 26/10 e 30/11. Nada mais havendo a
tratar, a profª Elzimar agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, eu, Andreza Cristiane
Reis de Miranda, Assistente em Administração, lavrei a presente ata, a qual dato e assino.

 

Belo Horizonte, 13 de julho de 2022.

 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais
Av. Antônio Carlos, 6627 Pampulha - Belo Horizonte/MG - CEP: 31270-901

Documento assinado eletronicamente por Andreza Cris�ane Reis de Miranda, Assistente em
Administração, em 25/08/2022, às 08:59, 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 Adriane Teresinha Sartori, Professora do Magistério
Superior, em 25/08/2022, às 09:15, 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 25/08/2022, às 11:17, 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 Elzimar Goe�enauer de Marins Costa, Professora do
Magistério Superior, em 25/08/2022, às 14:23, 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 Ivacy Geraldo Duarte da Silva, Usuário Externo, em
25/08/2022, às 20:06, 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 Daniela Mara Lima Oliveira Guimaraes, Professora do
Magistério Superior, em 20/09/2022, às 17:13, 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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