Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Letras da
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, realizada em 04 de julho de 2018.
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Às 15:00 horas, do dia 04 de julho de 2018, na sala 4029 da Faculdade de Letras, foi realizada a reunião
extraordinária do Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Letras da Faculdade de Letras da
UFMG, sob a presidência do Subcoordenador do Programa, Professor Francis Arthuso Paiva, com a presença
dos seguintes membros: Prof. Cristiano Silva de Barros, representante da Linha de Teoria da Linguagem e
Ensino, Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz, representante da linha de Leitura e Produção Textual:
Diversidade Textual e Práticas Docentes. O Coordenador e a represente discente justificaram sua ausência.
Deliberação: 1) A mestranda Simone Zilochi Soares ingressou no curso no primeiro semestre de 2017,
devendo portanto ter se qualificado até fevereiro de 2018. Como não apresentou o seu projeto para o exame e
nem havia se justificado, a sua orientadora, Profa. Elzimar Goettenauer, solicitou o cancelamento do vínculo
de orientação. O Colegiado designou o Prof. Francis Arthuso para continuar a orientação da mesma, tendo
apresentado um cronograma de datas a ser cumprido pela orientanda, com a supervisão do Colegiado. Porém
os prazos novamente não foram cumpridos. O Colegiado definiu a data de 11 de julho para a entrega do seu
trabalho de qualificação a ser avaliado no exame de qualificação, que deverá acontecer até o dia 03 de agosto,
último prazo cabível para o exame. Conforme artigo 22 §1º do Regimento Geral Profletras e do Artigo 55, §1º
do Regimento FALE/UFMG. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Francis Arthuso Paiva 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, 04 de julho de 2018.
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