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Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, realizada em 02 de dezembro de 2014.
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Às 16:00 horas, do dia 02 de dezembro de 2014, na sala 4039 da Faculdade de Letras, foi realizada a
nona 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, Subcoordenador, 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 Docentes, e Lucimar Rodrigues de Oliveira, representante
discente. I – EXPEDIENTE: Atas das Reuniões do Colegiado: foram apresentadas e aprovadas as
atas das reuniões 5a, Extraordinária, 6a e 7a, realizadas nos dias 09 de setembro, 30 de setembro, 28
de outubro e 11 de novembro de 2014, respectivamente; II – COMUNICAÇÃO: 1) 2ª Turma: a
Profa. Delaine informou que foi realizada a matrícula dos alunos da segunda turma, com início das
aulas em 21 de novembro e que no dia 20 de novembro os alunos participaram do II Encontro
PROCAD/CASADINHO, 2) Pagamento professores: foi informado, também, que a UFRN irá
efetuar o pagamento para os professores que ministraram disciplinas no primeiro semestre de 2014, 3)
Conceito CAPES: A Reitoria prometeu somar esforços para que os Programas melhorem seus
conceitos, 4) Pré-projetos para definição de orientação: será elaborado pelos alunos um pré projeto
na disciplina ELABORAÇÃO DE PROJETOS E TECNOLOGIA EDUCACIONAL para que se
possam definir os orientandos com base na linha de pesquisa dos docentes do programa. III)
DELIBERAÇÕES: 1) Projeto de pesquisa para o COEP: a) Dulcinéia Lírio Caldeira - o projeto
de pesquisa da aluna, intitulado “Ensino de Crônicas, com trabalhadores personagens, auxiliado
pela informática”, teve o parecer elaborado pela Profa. Delaine Cafiero Bicalho, que o aprovou. b)
Larissa Mendes Figueiredo Gomes - o projeto de pesquisa da aluna, intitulado “Interdiscursividade e
Multimodalidade na Construção do Sentido Textual: o Ensino do Gênero Manga nas Aulas de
Língua Portuguesa”, teve o parecer elaborado pela Profa. Delaine Cafiero Bicalho, que foi favorável
à aprovação do projeto com a recomendação de que o nome da escola seja eliminado de modo a
garantir o anonimato dos sujeitos. O Colegiado do Programa aprovou os dois pareceres. O assunto
“CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES” foi discutido e deliberado na Ata de nº 08 da reunião
do dia 02 de dezembro de 2014, ocorrida às 15:30 h. O assunto “Regimento do Profletas” foi retirado
de pauta. Não havendo mais nada 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, 02 de dezembro de 2014.
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