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Ata da Reunião do Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Letras da Faculdade de Letras da
Universidade Federal de Minas Gerais, realizada em 07 de abril de 2016.

Às 11:00 horas, do dia 07 de abril de 2016, na sala 4003 da Faculdade de Letras, foi realizada
a décima quinta reunião do Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Letras da
Faculdade de Letras da UFMG, sob a presidência da Coordenadora do Programa, Professora
Regina Lúcia Péret Dell’Isola Denardi, com a presença dos seguintes membros: Prof. Luiz
Francisco  Dias,  representante  da  Linha  de  Teoria  da  Linguagem e Ensino,  Prof.  Leandro
Rodrigues Alves Diniz,  representante da linha de Leitura e Produção Textual: Diversidade
Textual  e  Práticas  Docentes.  O Prof.  Evaldo Balbino da Silva,  Subcoordenador e Daniela
Cristina Sales Portela, representante discente, justificaram suas ausências. EXPEDIENTE:  Foi
aprovada a ata da 14ª reunião realizada no dia 03 de março de 2016.  ORDEM DO DIA:  1)
Eleições: O Colegiado homologou o resultado da  eleição realizada entre os dias  30 e 31 de
março de  2016,  em que  foi  eleito  o  Prof.  Cristiano  Silva  de  Barros  como  representante
suplente da linha Teoria da Linguagem e Ensino, candidato único. 2) Qualificações:  Foram
apresentadas  as Atas  dos  Exames  de  Qualificação  dos  alunos:  a)  DANIELA CRISTINA
SALES PORTELA, realizada no dia 04 de março de 2016; b) ANDRÉ LUIZ AMÂNCIO DE
SOUSA, realizada no dia 11 de março de 2016; c) CRISTINA SANTOS DA CONCEIÇÃO
RAMOS,  realizada  no  dia  11  de  março  de  2016;  d) ELIZETE  RAIMUNDA PEREIRA,
realizada  no  dia  11  de  março  de  2016;  e) JANE  SIMIONI  DE  MENEZES  TURGINO,
realizada no dia 11 de março de 2016 e f) MICHELE PEREIRA DOS SANTOS, realizada no
dia  11  de  março  de  2016.  O  Colegiado  homologou  as  atas. 3)  Avaliação  do  Curso  e
aprimoramento PROFLETRAS: Foram sugeridos, pelo Colegiado, as seguintes alterações a
serem feitas no Projeto Nacional: a) carga horária das disciplinas obrigatórias de 45 para 60
horas/aula; b) ampliação da carga horária das disciplinas de fundamentação de 30 para 60
horas aula; c) redução do número de disciplinas obrigatórias de 05 para 03, sendo:  1) uma
disciplina com foco em: Gramática, Fonologia, Variação e Ensino; 2) uma disciplina com foco
em:  Texto, Leitura, Escrita e Ensino; 3) Uma disciplina voltada para o Texto Literário; d)
redução de 03 para 02 o número de disciplinas optativas, permanecendo a carga horaria atual
de 30h/a; e) ampliação na oferta de disciplinas optativas; foram sugeridas as seguintes: I –
Produção de escritas acadêmicas monográficas; II – Texto midiático em sala de aula e III –
Produção de material didático para aulas de leitura no ensino fundamental, além das 12 já
estabelecidas  e  ficando  a  oferta  de  livre  escolha  das  associadas;  f)  revisão  na  indicação
bibliográfica, devendo ser indicadas duas obras básicas de referência e cabendo ao professor
acrescentar a indicação de obras completantares; g) o trabalho de conclusão de curso deverá
continuar voltado para uma reflexão sobre a prática na Educação Fundamental e devendo ter a
nomenclatura: Dissertação.  4) Apresentação de trabalho em evento:  O colegiado decidiu
validar os certificados de apresentação na SEVFLALE para cumprimento §1º do artigo 60.
Nada  mais  havendo a  tratar,  a  Profa.  Regina  Lúcia  Péret  Dell’Isola  Denardi  agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião, da qual, eu, Cacilda Eunice Rios Zocratto, Secretária
do Programa, lavrei a presente ata, que dato e assino. Belo Horizonte, 07 de abril de 2016.

 
Cacilda Eunice Rios Zocratto

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