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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 13 de fevereiro de 2014.

Às 13:00 horas, do dia 13 de fevereiro de 2014, na sala 4039 da Faculdade de Letras, foi realizada a segunda
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: Prof. Antonio Augusto Moreira de Faria e Lucimar Rodrigues de Oliveira,
representante  discente.  I)  EXPEDIENTE:  foi  apresentada  e  aprovada  a  primeira  Ata  da  reunião  de
Colegiado  realizada  no  dia  14  de  novembro  de  2013.  II)  DELIBERAÇÕES: A) Orientações:  Foram
apresentados os pedidos de alteração nas orientações dos seguintes alunos: 1) Juliana Machado Anastácio
Souza – alterou a orientação da Profa. Regina Lucia Peret Dell Isola Denardi para o Prof. Leandro Alves
Diniz,  motivo:  o  Prof.  Leandro  ainda  não  tinha  credenciamento  no programa na data  do lançamento  da
matricula no sistema. 2) Larissa Mendes Figueiredo Gomes – alterou da  Profa. Regina Lucia Peret Dell Isola
Denardi  para  o Prof.  Luiz Francisco Dias,  motivo:  redirecionamento  do projeto  de pesquisa.  3 ) Lucimar
Rodrigues de Oliveira  – alterou  a  orientação  da  Profa.  Carla  Viana  Coscarelli  para  o Prof.  Francis
Arthuso Paiva, motivo:  o  Prof.  Francis  ainda  não  tinha  credenciamento  no  programa  na  data  do
lançamento da matricula no sistema. 4) Marcos Celírio dos Santos - alterou a orientação da Profa. Carla
Viana Coscarelli para o Prof. Francis Arthuso Paiva, motivo: o Prof. Francis ainda não tinha credenciamento
no programa na data do lançamento da matrícula no sistema. 5) Maria Marta do Carmo – alterou da Profa.
Janice  Helena  Silva  de  R  C  Marinho  para  a  Profa.  Regina  Lucia  Peret  Dell  Isola  Denardi,  motivo:
redirecionamento do projeto de pesquisa. 6) Roberta Garcia - alterou do Prof.  Antonio  Augusto  Moreira
de Faria para o Prof. Leandro Alves Diniz, motivo: redirecionamento do projeto de pesquisa. 7 ) Rosalice
Aparecida Entreportes - mudou da Profa. Janice Helena Silva de R C Marinho para o Prof. Luiz Francisco
Dias,  motivo:  redirecionamento  do  projeto  de  pesquisa.  O  Colegiado  do  Programa  se  posicionou
favoravelmente à aprovação dos pedidos. B) Exame de proficiência em língua estrangeira: Foi apresentada
pela aluna Michelle Nogueira Lara Prado um exame de proficiência em língua inglesa realizado pelo ICBEU
(TELP).  O Colegiado achou por  bem não aceitar  a solicitação da aluna e seguir  os mesmos moldes  dos
demais  programas da Faculdade  de Letras.  C) Qualificação/trabalho final:  Foi discutido  pelo  grupo de
professores do Profletras da FALE/UFMG em reunião do dia 09 de dezembro de 2013, como deveria ser o
projeto para a qualificação e o trabalho final a ser desenvolvido pelos alunos e foi sugerido pelo grupo  que os
alunos façam um projeto de intervenção em sala de aula para ser apresentado na qualificação. Este projeto
será construído de forma semelhante (mais ainda não completamente definida) ao material que as Olimpíadas
de Língua Portuguesa utilizam para o trabalho com alguns gêneros. Depois da qualificação, os mestrandos
vão aplicar os projetos em sua escola e o trabalho final será a apresentação do Projeto e uma análise crítica de
todo  processo  de  aplicação.  A proposta  é  de  que  todos  os  projetos  gerados  no  curso  sejam,  depois  da
apresentação  final,  organizados em forma de livro que será disponibilizado online  e se possível  também
impresso para fácil acesso público. O colegiado aprovou a sugestão. D) Data da qualificação: Foi definido, 

pelo Colegiado, que os trabalhos de qualificação aconteçam até 31 de agosto de 2014 e foi sugerido que os
mesmos  sejam encaminhados  ao  COEP antes  da  qualificação.  E)  Publicação:  Foi  sugerido  pela  Profa.
Delaine que os alunos participem de eventos (congressos, seminários) principalmente com apresentação de
trabalhos, por ser importante para o aluno e para o programa. O Colegiado aprovou a sugestão.  F) Prova
nacional da disciplina de Fonologia, Variação e Ensino: A comissão temática da disciplina de Fonologia,
Variação e Ensino comunicou que haverá uma prova nacional da disciplina no dia 14 de março de 2014, às 16
horas. O Colegiado achou por bem acatar a decisão da comissão temática, apesar dos regimentos da UFMG e
da  UFRN não preverem nenhuma  prova. 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 Horizonte, 13 de fevereiro de 2014.

 Cacilda Eunice Rios Zocratto
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