
 

Ata da Reunião do Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Letras da Faculdade de Letras da
Universidade Federal de Minas Gerais, realizada em 11 de novembro de 2019.

Às 11:00 horas do dia 11 de novembro de 2019, na sala 4029 da Faculdade de Letras, foi realizada a trigésima
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, Profª  Daniela  Mara  Lima  Oliveira
Guimarães e Profª Daniervelin Renata Marques Pereira, representantes docentes titulares, e Prof. Henrique
Rodrigues Leroy, representante suplente. EXPEDIENTE: Foi aprovada a ata 35ª, de 26 de agosto de 2019,
bem como informados os resultados das eleições dos membros do Colegiado, para mandato entre 03/10/2019
a 02/10/2021. Informes: o Prof. Luiz Francisco informou que será organizado, ao longo do primeiro semestre
de 2020,  o  Cadernos  do Profletras,  para  a  publicação  de trabalhos  dos discentes.  Informou ainda  que o
ProfLetras vai realizar um seminário para apresentação de trabalhos de alunos e ex-alunos do Programa. A
previsão  de  realização  do  evento  é  outubro  de  2020.  A  seguir,  foram  apresentadas,  pelo  professor
coordenador, as informações advindas da reunião da Coordenação Geral do Profletras com os coordenadores
locais,  na  CAPES,  presidida  pelo  coordenador-geral  de  Programas  e  Cursos  EAD da  CAPES,  em  18 de
outubro. A informação mais relevante se refere à confirmação da abertura de edital em 2020 para seleção de
novos mestrandos do programa, para entrada das turmas no segundo semestre, bem como uma redistribuição
no número de vagas, que passou a 590 para todo o País no âmbito do ProfLetras, sendo 15 delas destinada ao
programa da UFMG. Por fim, foi  comunicado pelo Prof.  Luiz Francisco que os professores  credenciados
serão inquiridos acerca de um curso de utilização da plataforma Moodle, ficando a secretaria responsável por
verificar o interesse dos docentes.  REFERENDAMENTOS: 1) Recredenciamentos:  foram aprovadas as
solicitações de recredenciamento dos professores Antônio Augusto Moreira de Faria, Francis Arthuso Paiva,
Leandro Rodrigues Alves Diniz, Marcelo Chiaretto e Regina Lúcia Péret Dell’Isola Denardi.  2) Indicação de
pareceristas: Foram referendadas as indicações de pareceristas para os projetos de pesquisa dos discentes da
6ª Turma do Profletras/2019.  ORDENS DO DIA:  O colegiado deliberou pelo deferimento dos pedidos de
prorrogação de prazo dos alunos Giuliano César dos Santos, Natália Paiva Fernandes e Girlene Aparecida
Lemonter Martins, fixando o novo prazo em 31 de julho de 2020 para a defesa do Trabalho de Conclusão de
todos. Na ocasião, foi salientado pelo Prof. Luiz Francisco e pelo Prof. Francis que, não obstante a anuência
do colegiado,  deve-se ressaltar  que os referidos  mestrandos não precisam utilizar  necessariamente  todo o
prazo concedido para a finalização dos trabalhos de conclusão.  Nada mais havendo a tratar,  o Prof. Luiz
Francisco Dias agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, eu, Camila Barros Rodrigues,
Assistente em Administração, lavrei a presente ata, a qual dato e assino. 

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2019.

Camila Barros Rodrigues

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