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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 14 de novembro de 2013. 
 
Às 16:00 horas, do dia 14 de novembro de 2013, na sala 4039 da Faculdade de Letras, foi realizada 5 

a primeira reunião do Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Letras da Faculdade 
de Letras da UFMG, sob a presidência da Coordenadora do Programa: Professora Delaine 
Cafiero Bicalho, com a presença dos seguintes membros:  Profa. Regina Lúcia Peret Dell`Isola 

Denardi e Lucimar Rodrigues de Oliveira, representante discente. I) INFORME: A) Foi 
comunicado, pela Profa Delaine, coordenadora do Programa, que os alunos se encontram com 10 

dificuldades para conseguirem afastamento das escolas onde lecionam, por constar no Projeto de 
criação do curso que o mesmo seria semi-presencial, o que na prática não acontece. Sendo assim a 
Profa. Delaine informou que o Prof. Luiz Francisco, Diretor da Fale, e ela estavam agendando uma 
reunião com as Secretarias de Educação do Município e do Estado para apresentar o projeto 
PROFLETRAS e solicitar apoio e parcerias com o mesmo. II) DELIBERAÇÕES: A) Pedido de 15 

credenciamento: Foram apresentados os pedidos de credenciamento dos professores:  Evelyne 
Jeanne A M Dogliane, Francis Arthuso Paiva e Leandro Rodrigues Alves Diniz. O Colegiado do 
Programa se posicionou favoravelmente à aprovação dos pedidos. B) Qualificação/trabalho final: 
Foi discutido como deveria ser o projeto para a qualificação e o trabalho final a ser desenvolvido 
pelos alunos. Por ser um curso novo e com perfil totalmente diferente dos demais programas de 20 

Pós-Graduação, quanto ao projeto, a Coordenadora, sugeriu marcar uma reunião com todos os 
membros Docentes do Programa para que se discuta e defina um formato para as orientações dos 
projetos.  O Colegiado concordou com a sugestão da Profa. Delaine. Nada mais havendo a tratar, a 
Profa. Delaine Cafiero Bicalho 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 25 

Horizonte, 14 de novembro de 2013. 
  
 
Cacilda Eunice Rios Zocratto 
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