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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 21 de outubro de 2016.

Às 13:30 horas, do dia 21 de outubro de 2016, na sala 4003 da Faculdade de Letras, foi realizada a
vigéssima 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.  Evaldo  Balbino  da  Silva,
Subcoordenador, 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.  e  Fabrício  Vieira  de  Moura,  representante  discente.
EXPEDIENTE: Foram aprovadas as atas da 16ª reunião realizada no dia 28 de abril às 14:00 horas,
17ª reunião realizada no dia 28 de abril às 14:30 horas, Reunião Extraordinária realizada no dia 30 de
junho  às  13:00  horas  e  a  18ª  do  dia  26  de  agosto  às  13:30  horas.  REFERENDAMENTOS:  1-
Projetos de Pesquisa  – indicação de parecerista: a)  Foi referendada a indicação do prof.  Marcelo
Chiaretto como parecerista para o projeto de pesquisa da mestranda Márcia Cristina Pereira dos Santos,
intitulado  “Análise  do  desenvolvimento  da  oralidade  através  da  contação  de  textos  literários”,
orientanda do Prof. Cristiano Silva de Barros. b) Foi referendada a indicação do prof. Cristiano Silva
de Barros  como parecerista  para  o projeto  de pesquisa  da mestranda  Cristiane  Macieira  de Souza
intitulado “Estratégias  de leitura  para  o  ensino  de fábulas”  orientanda  da Profa.  Delaine  Cafiero
Bicalho. c) Foi referendada a indicação do prof. Edson Santos Oliveira como parecerista para o projeto
de pesquisa da mestranda Luciana Aparecida de Paula Silva intitulado “Letramento literário na escola:
a adaptação dos clássicos como etapa na formação do leitor literário”  orientanda do Prof. Cristiano
Silva de Barros.  d) Foi referendada a indicação do prof. Antônio Augusto Moreira de Faria como
parecerista  para  o  projeto  de  pesquisa  da  mestranda  Gillienne  Guimarães  Garcia intitulado  “A
linguagem online  a  favor  do  desenvolvimento  da  competência  linguística  e  discursiva  do  aluno”
orientanda do Prof. Luiz Francisco Dias. e) Foi referendada a indicação da profa. Adriane Teresinha
Sartori  como  parecerista  para  o  projeto  de  pesquisa  da  mestranda  Flávia  Elisa  Vargas  Chamon
intitulado “A vivência da escrita na carta de leitor: possibilidade de prática social pela linguagem”
orientanda da Profa. Elzimar Goettenauer de Marins Costa. f) Foi referendada a indicação do prof.
Cristiano Silva de Barros como parecerista para o projeto de pesquisa da mestranda  Cláudia Ribeiro
Rodrigues intitulado  “Retextualização  de  testos  expositivos:  uma  proposta  intercisciplinar  para
multiletramentos” orientanda da Profa.  Elzimar  Goettenauer  de Marins Costa.  g) Foi  referendada a
indicação  do  prof.  José  Olímpio  de  Magalhães  como  parecerista  para  o  projeto  de  pesquisa  da
mestranda  Simone Albino da Silva Santos, intitulado “A vez e a voz dos adolescentes: articulando a
capacidade discursiva oral à capacidade discursiva escrita” orientanda do Prof. Júlio César Vitorino. h)
Foi referendada a indicação do prof. Marcelo Chiaretto  como parecerista para o projeto de pesquisa da
mestranda Silvana Aparecida Batista e Almeida intitulado “A resenha literária no booktube: análise de
uma experiência com o ensino fundamental II”  orientanda do Prof. Evaldo Balbino da Silva. i) Foi
referendada a indicação do prof. Francis Arthuso Paiva  como parecerista para o projeto de pesquisa da
mestranda Geizielle Nathalia França Athouguia intitulado “Desenvolvimento da oralidade através do
uso da tecnologia da informação videocast a partir do gênero exposição oral” orientanda do Prof.
Luiz Francisco Dias. 2- Parecer COEP: a) Foi homologado o parecer do prof. Marcelo Chiaretto, que
aprova  o  projeto  da  mestranda  Márcia  Cristina  Pereira  dos  Santos intitulado,  “Análise  do
desenvolvimento da oralidade através da contaçao de textos literários”. b) Foi homologado o parecer
do prof. Cristiano Silva de Barros, que aprova o projeto de pesquisa da mestranda Cristiane Macieira
de Souza, intitulado “Estratégias de leitura para o ensino de fábulas”. c) Foi homologado o parecer do
prof.  Antonio  Augusto Moreira  de  Faria,  qua  aprova  o projeto  da  mestranda  Gillienne  Guimarães
Garcia intitulado  “A linguagem  online  a  favor  do  desenvolvimento  da  competência  linguística  e
discursiva do aluno”. d) Foi homologado o parecer da profa. Adriane Teresinha Sartori, que aprova o
projeto da mestranda Flávia Elisa Vargas Chamon intitulado “A vivência da escrita na carta de leitor:
possibilidade de prática social pela linguagem”. e) Foi homologado o parecer da prof. Cristiano Silva
de Barros, que aprova o projeto da mestranda Cláudia Ribeiro Rodrigues intitulado “Retextualização de
textos expositivos: uma proposta intercisciplinar para multiletramentos”. f) Foi homologado o parecer
da prof. Marcelo Chiaretto, que aprova o projeto da mestranda  Silvana Aparecida Batista e Almeida
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intitulado “A resenha literária no booktube: análise de uma experiência com o ensino fundamental II”.
3- Bancas examinadoras das defesas dos TCF: 1.1) Foi referendada a aprovação da banca de defesa
do trabalho de conclusão da mestranda Paula Helena Goulart Rodrigues  composta pelos professores:
Marcelo  Chiaretto (orientador),  Edson Santos  de  Oliveira –  PROFLETRAS/FALE/UFMG,  Ivanete
Bernardino Soares – UFOP, como titulares, e Francis Arthuso Paiva, como suplente. Data da defesa: 18
de outubro de 2016. 1.2) Foi referendada a aprovação da banca de defesa do trabalho de conclusão do
mestrando   Denis  Pereira  de  Andrade  composta  pelos  professores:   Delaine  Cafiero  Bicalho
(orientadora),  Francis  Arthuso  Paiva –  PROFLETRAS/FALE/UFMG,  Hércules  Tolêdo  Corrêa –
UFOP, como titulares, e Leandro Rodrigues Alves Diniz, como suplente. Data da defesa: 24 de outubro
de 2016. 1.3) Foi referendada a aprovação da banca de defesa do trabalho de conclusão da mestranda
Adriana  Aparecida  da  Silva  Cardoso  composta  pelos  professores:  Delaine  Cafiero  Bicalho
(orientadora),  Leiva  de  Figueiredo  Viana  Leal –  PROFLETRAS/FALE/UFMG,  Glaucia  Muniz
Proença Lara – UFMG, como titulares, e Regina Lúcia Péret Dell Isola Denardi, como suplente. Data
da defesa: 25 de outubro de 2016. 1.4) Foi referendada a aprovação da banca de defesa do trabalho de
conclusão do mestrando Kleber Mazione Lima Ferreira composta pelos professores:  Delaine Cafiero
Bicalho (orientadora), Francis Arthuso Paiva – PROFLETRAS/FALE/UFMG, Hércules Tolêdo Corrêa
– UFOP, como titulares,  e  Leandro  Rodrigues  Alves Diniz, como suplente.  Data  da defesa:  24 de
outubro de 2016.  1.5) Foi referendada a aprovação da banca de defesa do trabalho de conclusão da
mestranda  Angélica Maciel Coelho composta pelos professores: Francis Arthuso Paiva (orientador),
Adriane Teresinha Sartori  – PROFLETRAS/FALE/UFMG, Sheilla Alessandra Brasileiro de Menezes
(PUC/MG), como Titulares e Regina Lúcia Péret Dell Isola Denardi, como suplente. Data da defesa: 26
de outubro de 2016. 1.6) Foi referendada a aprovação da banca de defesa do trabalho de conclusão da
mestranda Renata de Abreu e Silva Oliveira composta pelos professores:  Leandro Rodrigues Alves
Diniz (orientador),  Regina Lúcia  Péret  Dell  Isola Denardi  – PROFLETRAS/FALE/UFMG,  Andrea
Machado de Almeida Mattos – UFMG, como titulares e Delaine Cafiero Bicalho, como suplente. Data
da defesa: 09 de novembro de 2016. 1.7) Foi referendada a aprovação da banca de defesa do trabalho
de conclusão da mestranda Elizete Raimunda Pereira composta pelos professores:  Leandro Rodrigues
Alves  Diniz  (orientador),  Adriane  Teresinha  Sartori  –  PROFLETRAS/FALE/UFMG,  Deise  Prina
Dutra – UFMG, como titulares e Maria Luiza Gonçalves Aragão da Cunha Lima, como suplente. Data
da defesa: 09 de novembro de 2016. 1.8) Foi referendada a aprovação da banca de defesa do trabalho
de conclusão da mestranda Girlene Rodrigues de Souza composta pelos professores: Adriane Teresinha
Sartori (orientadora), Ev Ângela Batista Rodrigues de Barros – PUC/MG, Cristiano Silva de Barros –
UFMG, como titulares e Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães, como suplente. Data da defesa: 16 de
novembro de 2016.  ORDEM DO DIA:  1) Oferta de disciplina 2017/1 -  Foi aprovada a oferta de
disciplina para  o 1º  semestre  de 2017.  2) Recredenciamento: Foram aprovadas as solicitações  de
recredenciamentos dos professores: Francis Arthuso Paiva, Leandro Rodrigues Alves Diniz e Marcelo
Chiaretto.  3) Parecer projeto Coep: Foi aprovado o parecer  do prof. Edson Santos de Oliveira, que
aprova o projeto da mestranda  Luciana Aparecida de Paula Silva, intitulado “Letramento literário na
escola: a adaptação dos clássicos como etapa na formação do leitor literário”. 4) DEFESAS TCF – Foi
aprovada a defesa do Trabalho de Conclusão da mestranda Paula Helena Goulart Rodrigues (18/10). 4)
Prorrogação do prazo de conclusão do curso: a) Foi retirada de pauta a solicitação de prorrogação
do  prazo  para  conclusão  do  curso  da  mestranda  Jane  Simione  de  Menezes  Turbino,  por  falta  de
documentos. 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, 21 de outubro de 2016.
Cacilda Eunice Rios Zocratto
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