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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 junho de 2014.

Às 10:00 horas, do dia 13 de junho de 2014, na sala 4039 da Faculdade de Letras, foi realizada a quarta
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, representante  da  Linha  de  Teoria  da
Linguagem e Ensino e Lucimar Rodrigues de Oliveira, representante discente,  à exceção do Prof. Marcelo
Chiaretto e da Profa. Regina Lúcia Peret Dell’Isola Denard, cujas ausências foram previamente justificadas.  I)
EXPEDIENTE:  foi apresentada e aprovada a terceira Ata da reunião de Colegiado realizada no dia 29 de
abril de 2014.  II) INFORMES: A) A Profa. Delaine informou que o Conselho Superior do PROFLETRAS
homologou o resultado do edital de adesão de 11 novas afiliadas  a rede nacional do Programa. E informou,
também, que as afiliadas estão questionando o número de disciplinas do curso, mas até a avaliação do curso
pela Capes não é possível alterar o projeto. III) DELIBERAÇÕES: A) Qualificação: Foi apresentada a Ata
do Exame de Qualificação da aluna Maria Marta do Carmo realizada no dia 27 de maio de 2014. O Colegiado
do Programa homologou o resultado da banca. B) Projeto de pesquisa para o COEP: a) Juliana Machado
Anastácio Souza, projeto de pesquisa intitulado: “O uso do celular na escola: a implantação de um projeto de
letramento nos anos finais do Ensino Fundamental”,  teve o parecer elaborado com aprovação pela Profa.
Delaine  Cafiero  Bicalho; b)  Maria  Marta  do  Carmo, projeto  de  pesquisa  intitulado:  “Este  texto  me
representa”,  teve  o  parecer  elaborado  com aprovação  pela  Profa.  Delaine  Cafiero  Bicalho.  c) Michelle
Nogueira Lara Prado - projeto de pesquisa intitulado: “Ensino da Produção de Texto escrito no livro didático
e  em sequências  de  atividades  didáticas”,  teve  o  parecer  elaborado  com aprovação  pelo  Prof.  Leandro
Rodrigues Alves Diniz. d) Roberta Garcia, projeto de pesquisa intitulado: “Uma proposta interacional para o
ensino de escrita  no Ensino Fundamental  II:  reflexões  críticas  sobre o discurso  da mídia em relação à
criminalidade”, teve o parecer elaborado com aprovação pela Profa. Delaine Cafiero Bicalho.  O Colegiado do
Programa aprovou os pareceres, com recomendação de omitir o nome das escolas nos projetos de intervenção.
C) Banca de qualificação: Foi apresentada a banca de qualificação das alunas: 1) Juliana Machado Anastácio
Souza,  composta  pelos  professores:  Leandro  Rodrigues  Alves Diniz,  orientador;  Delaine Cafiero Bicalho,
membro da casa, Jauranice Rodrigues Cavalcanti, membro externo e Francis Arthuso Paiva, como suplente. 2)
Roberta Garcia - composta pelos professores: Leandro Rodrigues Alves Diniz, orientador; Delaine Cafiero
Bicalho,  membro da casa,  Jauranice  Rodrigues  Cavalcanti,  membro externo  e  Adriane  Teresinha  Sartori,
como suplente. Ambas com previsão de qualificação para o dia 14 de julho de 2014. O colegiado aprovou a
sugestão. D)  Seleção  para  a  2ª.  Turma:  Foi  apresentada,  pela  Coordenação  Geral  do  PROFLETRAS,
consulta  acerca da oferta de vagas para uma 2a. turma com  início das atividades  em novembro de 2014,
oferecendo apenas uma disciplina. A alteração na data de calendário é necessária para que a nova turma tenha
a garantia de bolsa da Capes. O Colegiado aprovou a alteração na data.  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 junho de
2014. 

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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