
 
Ata da Reunião  do Colegiado do Programa de Mestrado Profissional  em Letras  da Faculdade  de Letras  da
Universidade Federal de Minas Gerais, realizada em 24 de abril de 2018.

Às 14:00 horas, do dia 24 de abril de 2018, na sala 4029 da Faculdade de Letras, foi realizada a vigésima
sexta  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,  Prof.  Cristiano  Silva  de  Barros,
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. EXPEDIENTE: Foi
aprovada a ata da 25ª reunião, realizada no dia 19 de março de 2018.  INFORMES: o Prof. Luiz Francisco
Dias apresentou informações sobre a reunião com a DAV – CAPES – BRASÍLIA/DF ocorrida em 10 de abril
de 2018, coordenada pelo Prof. Demerval da Hora. Foram discutidos alguns pontos de alteração curricular.
Como a reunião não tinha um caráter deliberativo, o currículo permanecerá inalterado. As decisões sobre o
regimento  dar-se-ão  através  de  consulta  a  todas  as  associadas  a  fim  de  que  se  possa  atualizá-lo.  A
coordenação Nacional encaminhará ao setor de bolsas da Capes a lista dos 250 bolsistas selecionados em 2017
para providências.  REFERENDAMENTOS: 1) Parecer COEP: 2.1) Foi homologado o parecer do Prof.
Marcelo Chiaretto, relativo ao projeto da mestranda Fabiana Cândida Borges intitulado “A transversalidade
no ensino fundamental de língua Portuguesa: representações da mulher trabalhadora em canções brasileiras”.
ORDEM  DO  DIA:  1)  Exames  de  qualificação:  Foram  aprovados  os  exames  de  qualificação  dos
mestrandos:  Bruno  Rodrigo  Pinheiro  Ramos  (04/04/187)  e  Vildete  Gomes  Pereira  (06/04/18).  2)
Cancelamento de orientação:  foi solicitado pela Profa. Elzimar Goettenauer M Costa o cancelamento do
vínculo de orientação da mestranda Simone Zilochi Soares, pelo fato de a aluna não ter cumprido os prazos
estabelecidos sem apresentar  justificativa. O Prof. Francis Arthuso Paiva se dispos a analisar  o projeto de
pesquisa e, caso seja condizente com a sua linha, orientá-la, desde que a mesma se comprometa a cumprir os
prazos previamente estabelecidos. O Colegiado aprovou a proposta. 3) Trancamento total:  Foi aprovada a
solicitação  de  trancamento  total  do  aluno  Paulo  Henrique  da  Silva  por  dois  semestres  consecutivos.  4 )
Solicitação de rematrícula: o mestrando Fabrício Vieira de Moura foi excluído do Programa por ter obtido
conceito inferior a D em 02 disciplinas eletivas do POSLIN. O mesmo solicita ao Colegiado a sua rematrícula
alegando problemas pessoais. O Colegiado se mostrou favorável ao seu pedido de rematrícula desde que haja
aprovação do seu orientador.  5) Critérios  para distribuição de orientação: o Prof.  Luiz Francisco Dias
sugeriu que fossem encaminhados os pré-projetos aos docentes para análise e que eles indiquem o dobro de
candidatos à orientação em relação às vagas ofertadas, para que o próprio colegiado defina a distribuição. O
Prof.  Leandro  Rodrigues  sugeriu  que os  mestrandos  analisassem o  curriculum lattes do  corpo docente  e
indicassem dois possíveis docentes para orientação. O Colegiado aprovou a sugestão do Prof. Luiz Francisco
para a distribuição deste ano e indicou que a sugestão do Prof. Leandro seja implementada em 2019. Nada
mais havendo a tratar, o Prof. Luiz Francisco Dias 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, 19 de março de 2018.

 
   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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