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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 28 de outubro de 2014.
Às 15:30 horas, do dia 28 de outubro de 2014, na sala 4039 da Faculdade de Letras, foi realizada a sexta
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. Marcelo Chiaretto, Sub-coordenador, Prof. Antonio Augusto Moreira de Faria,
representante da Linha de Teoria da Linguagem e Ensino, Profa. Janice Helena Silva de Resende Chaves
Marinho, representante da linha de Leitura e Produção Textual: Diversidade Textual e Práticas Docente e
Lucimar Rodrigues de Oliveira, representante discente. I) INFORMES: a) II Fórum de Coordenadores
realizado em 18 e 19 de setembro : o Prof. Marcelo Chiaretto relatou que a UFRN irá efetuar os pró-labores
aos docentes que ministraram disciplinas em 2014 e que o pagamento deverá ser em dezembro. b) IV Fórum
das comissões temáticas realizado em 20 e 21 de outubro: A Profa. Delaine informou que no primeiro
momento foi realizada uma palestra com a Profa. Fernanda Raffin, Presidente do Conselho Superior do
PROFLETRAS, a mesma comunicou que haverá uma descentralização das verbas. Depois foram apresentados
os resultados das avaliações das disciplinas feitas com os alunos e professores e o resultado foi muito positivo.
A aluna Lucimar questionou se houve discussão a respeito da separação da disciplina de Elaboração de
Projetos e Tecnologia Educacional. A Profa. Delaine explicou que, enquanto o Programa não for avaliado pela
Capes, o projeto não poderá sofrer nenhuma alteração. E foi comunicado que o próximo Fórum acontecerá em
09 e 10 de março de 2015 para todas as disciplinas obrigatórias do ano letivo de 2015. II) DELIBERAÇÕES:
A) Solicitação de credenciamento: Foi apresentada a solicitação de credenciamento do professor Cristiano
Silva de Barros no Programa. A Profa. Delaine informou que conversou com a Profa. Maria das Graças,
Coordenadora Geral do Profletras sobre a Resolução que regulamenta a distribuição dos encargos didáticos
docentes no Programa sendo uma disciplina a cada 3 (três) semestre e que o quadro de docentes do Programa
não comporta tal Resolução, sendo necessário o credenciamento de mais professores. A Profa. Graça sugeriu
que enviássemos a solicitação de novos credenciamentos para o Conselho Gestor apresentando uma
justificativa. A Profa. Delaine, informou também, que o Programa recebeu mais dois manifesto de interesse de
credenciamento. Diante da situação o Colegiado definiu fazer uma chamada geral de credenciamento e analisar
em reunião agendada para o dia 11 de novembro e encaminhar todos os pedidos aprovados ao Conselho Gestor
para aprovação final. B) Alocação de docentes nas disciplina para a 2ª turma: Foi apresentada a proposta de
alocação de docentes nas disciplina para a segunda turma do Programa: Para 2014/2, a disciplina Elaboração
de Projetos e Tecnologia Educacional com a Profa. Leiva de Figueiredo Viana Leal. Para 2015/1, as
disciplinas de: Alfabetização e Letramento com a Profa. Delaine Cafiero Bicalho; Fonologia, Variação e
Ensino com o Prof. Antonio Augusto Moreira de Faria; Texto e Ensino com a Profa. Adriane Teresinha
Sartori. Para 2015/2: Gramática, Variação e Ensino com o Prof. Luiz Francisco Dias; Aspectos
Sociocognitivos e Metacognitivos da Leitura e da Escrita com a Profa. Regina Lucia Peret Dell’Isola; Leitura
do Texto Literário com o Prof. Marcelo Chiaretto. E, em 2016, as disciplinas optativas com os professores
Leandro Rodrigues e Francis Arthuso Paiva. A Profa. Delaine sugeriu otimizar a oferta, procurando sempre
oferecer a disciplina para dois programas, com códigos diferentes. O Colegiado aprovou a proposta. C)
Consulta a respeito de pro-labore para a 2ª turma ou recebimento de verbas para a unidade: Foi levantada a
questão de que o Colegiado já havia feito a solicitação de que as disciplinas alocadas aos docentes do
Profletras fossem lançadas como carga horária nos encargos didáticos a partir de 2015, em sua quinta reunião
datada de 09 de setembro de 2014 e encaminhado à Congregação da Fale. Sendo assim todos decidiram que
fosse mantida a solicitação, com uma ressalva de que os professores colaboradores e de outras unidades
recebam o pró-labore. 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, 28 de outubro de 2014.
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