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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 09 de dezembro de 2019. 

Às 11:00 horas do dia 09 de dezembro de 2019, na sala 4029 da Faculdade de Letras, foi realizada a trigésima 

sétima reunião do Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Letras da Faculdade de Letras da 5 

UFMG, sob a presidência do Coordenador do Programa, Professor Luiz Francisco Dias, com a presença dos 

seguintes membros: Profª Daniervelin Renata Marques Pereira, representante docente titular, e Prof. Henrique 

Rodrigues Leroy, representante suplente. EXPEDIENTE: Foi aprovada a ata 36ª. Informes: o Prof. Luiz 

Francisco informou que, tendo em vista a redução do número de discentes da próxima turma do Profletras, 

cuja entrada ocorrerá no segundo semestre de 2020, a Secretaria deverá verificar com os docentes do 10 

programa para que seja adequado o quadro de orientações previstas, reduzindo assim o número de orientandos 

por orientador. REFERENDAMENTOS: 1) Homologações: foram homologadas as defesas de Trabalho de 

Conclusão dos mestrandos Michel Martins Lacerda Diogo e Lucas Francisco Ferreira de Oliveira. ORDENS 

DO DIA: O colegiado deliberou pelo deferimento dos pedidos de prorrogação de prazo dos alunos Ernani 

Duarte Nunes, Gisella Nogueira De Souza, Jéssica Estevão Ribeiro, Maria Tereza Rocha De Oliveira e 15 

Valdirene Batista Da Costa Lage, 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 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. Quanto ao pedido de prorrogação de prazo para a 

defesa do Trabalho de Conclusão interposto pela aluna Isaura Cristina da Paz Silva, os membros do Colegiado   20 

deliberaram por aguardar o parecer da orientadora, profª Adriane Sartori, para somente então emitir a decisão. 

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.  
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