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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 29 de setembro de 2015.

Às 14:30 horas, do dia 29 de setembro de 2015, na sala 4039 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 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  Daniela  Cristina  Sales  Portela,  representante  discente. EXPEDIENTE: foi  apresentada  e
aprovada  a  11ª  Ata  da  Reunião  do  Colegiado realizada  no  dia  09  de  setembro  de  2015;
REFERENDAMENTOS: 1. Projetos pesquisa para o COEP – aprovação: a) Foi referendado o parecer
da profa. Adriane Teresinha Sartori, que aprova na íntegra o projeto da mestranda Paula Helena Goulart
Rodrigues intitulado “O letramento literário nos anos finais do ensino fundamental com o foco na ascensão
da escola pública como mediadora da cultura letrada”,  orientado pela  prof.  Marcelo Chiaretto. b) Foi
referendado o parecer do prof. Cristiano Silva de Barros, que aprova na íntegra o projeto da mestranda
Girlene Rodrigues de Souza intitulado “Formação de professores de Língua Portuguesa: uma proposta de
análises e práticas colaborativas”,  orientado pela Profa. Adriane Teresinha Sartori.  C) Foi referendado o
parecer do prof. Francis Arthuso Paiva, que aprova na íntegra o projeto da mestranda Adriana Aparecida da
Silva Cardoso intitulado “Repensando práticas de ensino da leitura no ensino fundamental II: leitura da
imagem na compreensão do gênero anúncio publicitário”, orientado pela Profa. Delaine Cafiero Bicalho.
D) Foi referendado o parecer do prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz, que aprova na íntegra o projeto da
mestranda Dassayelle Monteiro Dias intitulado “Projeto de letramento na perspectiva interdiciplinar para o
desenvolvimento de habilidades de língua portuguesa”,  orientado pela Profa. Delaine Cafiero Bicalho.  E)
Foi referendada a indicação da Profa. Regina Lucia Peret Dell’Isola Denardi como parecerista do projeto de
pesquisa  do mestrando Denis  Pereira  de Andrade,  intitulado “Desenvolvimento da habilidade de inferir
humor no gênero “tira” por meio de um conjunto sistematizado de atividades mediadas pelo professor”
orientado pela Profa. Delaine Cafiero Bicalho.  DELIBERAÇÕES: 1) Inclusão de pauta: foi solicitado
pela  Profa.  Delaine  que  se  incluísse  na  pauta  a  aprovação da Ata  desta  reunião  Extraordinária.  Todos
concordaram com a solicitação. 2)   Eleições: 2.1 - Eleições para representantes de linha: Foi apresentado o
resultado  da  eleição  realizada  entre  os  dias  21  a  25  de  setembro  de  2015,  em que  foram eleitos  os
candidatos:  Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz como Titular e Profa. Adriane Teresinha Sartori como
suplente da linha de Leitura e Produção Textual:  Diversidade Social e Práticas Docentes; e o Prof. Luiz
Francisco Dias para representante Titular da linha de Teoria da Linguagem e Ensino. 2.2 - Eleições para
Coordenação: Foi apresentado o resultado da eleição realizada no dia 28 de setembro de 2015, em que foi
eleita  a  Profa.  Regina  Lúcia  Peret  Dell’Isola  Denardi,  candidata  única. O  Colegiado  do  Programa
homologou os resultados das eleições.  3) Prorrogação do prazo de qualificação: Foi apresentada pela
coordenadora a solicitação, oralmente expressa pela Profa. Adriane Teresinha Sartori no dia 17/09, e pelos
alunos da turma II, no dia 18/09, de prorrogação de prazo para qualificação dos alunos da segunda turma.
Foi apresentado também o Memorando nº007/2015 – PROFLETRAS NACIONAL de 29 de setembro de
2015,  no  qual  o  Conselho  Gestor  dá ciência  sobre  decisão  tomada,  em reunião  durante  o I Congresso
Nacional do PROFLETRAS, em Juiz de Fora/MG, de prorrogar o prazo para qualificação dos mestrandos da
segunda  turma  do  Profletras  até  11  de  março  de  2016.  O  documento  do  Conselho  ressalta  que  essa
prorrogação não deve alterar  o prazo para  defesa  dos trabalhos  de conclusão.  O Colegiado endossou o
memorando e solicitou que fosse enviado a todos os alunos e professores  do Programa.  4) Projetos  de
Pesquisa  – indicação de parecerista: a) Foi indicada a profa. Delaine Cafiero Bicalho como parecerista
para  o  projeto  de  pesquisa  da  mestranda  Daniela  Cristina  Sales  Portela  intitulado  Construindo  a
argumentação nas aulas de Língua Portuguesa, orientado pela Profa. Leiva de Figueiredo Viana Leal. b)
Foi indicado o prof. Marcelo Chiaretto como parecerista para o projeto de pesquisa do mestrando Sérgio
Batista  Gomes  intitulado  O  texto  multimodal  e  suas  formas  de  apreensão:  da  narrativa  impressa  à
narrativa cinematográfica,  orientado pela Profa. Leiva de Figueiredo Viana Leal.  c) Foi indicada a profa.
Leiva de Figueiredo Viana Leal como parecerista para o projeto de pesquisa da mestranda Nádia do Rosário
Duarte intitulado Retextualização do gênero entrevista: compreendendo melhor a língua materna, orientado
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pela  Profa.  Adriane  Teresinha  Sartori. O  Colegiado  aprovou  todas  as  indicações.  5)  Registro:  A
Coordenadora  do  Programa  solicitou  que  constasse  em ata  que  a  Profa.  Adriane  Teresinha  Sartori  a
procurou,  no dia 17/09, e manifestou oralmente  seu descontentamento por não poder ter  orientandos na
terceira  turma.  A professora  havia  disponibilizado  03  vagas  para  a  3ª  turma.  O Colegiado,  na  ocasião,
considerando o Artigo 31 do Regimento Profletras/UFMG, que determina que nenhum docente deve ter
mais do que 03 orientandos do Programa, não atribuiu à professora as 3 vagas solicitadas, uma vez que ela já
tinha 5 orientandos neste ano de 2015. Após ampla discussão, o Prof. Antônio Augusto Moreira de Faria
propôs que fossem transferidas para a Profa. Adriane Sartori duas ou três vagas, a serem remanejadas de
outros docentes. A Profa. Janice Helena apresentou, no entanto, outra proposta, reafirmando a necessidade
de que se cumprisse o regulamento e sugerindo que se fizesse o registro em ata da disposição da professora
em oferecer as 03 vagas.Colocadas em votação as duas propostas, o Colegiado aprovou a proposta da Profa.
Janice com 03 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção. 6) Aprovação de ata: o colegiado aprovou a
presente ata deixando registrado o ato de louvor à coordenadora do ProfLetras por sua excelente gestão.
Nada mais havendo a tratar, a Profa. Delaine Cafiero Bicalho agradeceu a presença de todos, agradeceu
também a participação de todos os membros do colegiado, especialmente ao prof. Marcelo Chiaretto, seu
companheiro na coordenação em sua gestão que termina no dia 04/10/2015 e encerrou a reunião, da qual, eu,
Cacilda  Eunice  Rios  Zocratto,  Secretária  do  Programa,  lavrei  a  presente  ata,  que  dato  e  assino.  Belo
Horizonte, 29 de setembro de 2015.

 
Cacilda Eunice Rios Zocratto
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