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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS
 
 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO Nº 123 / 2021 - COLET (12.64) 
 
Nº do Protocolo: 23122.045320/2021-41

São João del-Rei-MG, 07 de dezembro de 2021.

ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO
DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos onze dias do
mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se, às 14h, de forma
remota, reunião estendida do Colegiado do Curso de Letras da Universidade
Federal de São João del-Rei, sob a presidência da Profa. Luciani Dalmaschio.
Estavam presentes os membros docentes, Juliana Borges Oliveira de Morais,
Marília de Carvalho Caetano Oliveira, Natália Elvira Sperandio, Antônio Luiz
Assunção, a membra discente, Rafaela Bertolla de Souza. Aprovada a pauta, a
Profa. Luciani deu início aos trabalhos. 1 - Leitura e aprovação da ata da
reunião anterior: a Profa. Luciani leu a Ata da Reunião Extraordinária de
Colegiado que foi aprovada e assinada por todos os membros presentes. 2 - Ad
Referendum aprovação de Plano de Trabalho de TCC: Nathália Karoline de
Almeida e João Victor Matias de Castro Ambrósio: a) Nathália Karoline de
Almeida: o Plano de Trabalho de TCC da discente foi aprovado para o orientador,
prof. Claudio Márcio do Carmo, com o seguinte tema: "As representações e
implicações dos discursos direto e indireto em textos noticiosos sobre religiões de
matriz africana". b) João Victor Matias de Castro Ambrósio: o Plano de Trabalho
de TCC do estudante foi aprovado para o orientador, prof. Claudio Márcio do
Carmo. A proposta do projeto é uma Análise Crítica de Discurso em interface com
a Linguística de Corpus para examinar representações sociais ligadas ao nódulo
ódio, em um corpus formado por textos disponíveis na internet. 3 - Análise da
solicitação das discentes: Maria Elisa Barbosa Siqueira, Rebeca Zambott,
Juliana Aparecida das Dores, Arthur Cássio Rocha e Ysadora Ferreira Mol:
a) Maria Elisa Barbosa Siqueira: os membros do colegiado indeferiram a disciplina
Gestão Democrática e Direito à Cidade (72h), do curso de História para o módulo
FP: Formação Pedagógica, PPC de Letras, currículo 2020, pois a unidade curricular
cursada não tem relação com formação pedagógica. b) Rebeca Zambotti: o
colegiado deliberou que a discente deverá acessar O PPC do curso de Letras,
disponível na página da COLET:
https://ufsj.edu.br/colet/projeto_pedagogico_de_curso.php, realizar uma
pré-análise, preencher o formulário para solicitação de aproveitamento de
disciplina, e descrever quais disciplinas poderão ser equivalentes no curso de
Letras com as unidades curriculares cursadas no Teatro. O formulário será
analisado pelos membros do colegiado na próxima reunião, a ser realizada em 07
de dezembro de 2021. c) Juliana Aparecida das Dores: solicitação deferida à
equivalência interna do curso de Teatro, a unidade curricular Políticas
Educacionais no Brasil (72h) para o módulo FP: Políticas Educacionais no Brasil
(72h), PPC de Letras, currículo 2020. d) Arthur Cássio Rocha: os membros do
colegiado aprovaram o Plano de Trabalho de TCC do discente para o orientador,
prof. Claudio Márcio do Carmo, cujo tema é: "Tendências Culturais LGBTQIA+ no
período ditatorial brasileiro: um olhar sob o jornal Lampião da Esquina". e)
Ysadora Ferreira Mol: a discente notificou, em 25 de outubro de 2021, a
desistência como monitora voluntária na unidade curricular IELIN: Noções de
Fonética e Fonologia, orientador Prof. Antônio Luiz Assunção. A aluna justificou
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que o motivo do desligamento é uma convergência de horários que não lhe
permite participar integralmente das atividades propostas. 4 - Aprovação de
banca, dia e horário de TCC: a) Larissa do Espírito Santo: foi aprovada pelos
membros do colegiado a banca de TCC da aluna Larissa do Espírito Santo, a ser
composta pelos docentes: Luiz Manoel da Silva Oliveira e presidida pela
orientadora Eliana da Conceição Tolentino. A banca será realizada no dia 09 de
dezembro de 2021, às 14h30min, de forma remota. b) Aline das Graças Campos:
os membros do colegiado aprovaram a banca de TCC da discente Aline das Graças
Campos, a ser composta pelos docentes: Nádia Dolores Fernandes Biavati, e
presidida pela orientadora Luciani Dalmaschio. A banca será realizada no dia 07
de dezembro de 2021, às 17h, de forma remota. c) Christian Diovanne Leite: os
membros do colegiado aprovaram a banca de TCC do aluno Christian Diovanne
Leite, a ser composta pelas docentes: Luciani Dalmaschio, e presidida pela
orientadora Laura da Silva Botelho. A banca será realizada no dia 10 de dezembro
de 2021, às 14h, de forma remota. d) Nathália Karoline de Almeida: a banca de
TCC da estudante Nathália Karoline de Almeida foi aprovada pelos membros do
colegiado, a ser composta pelos docentes: Natália Elvira Sperandio, e presidida
pelo orientador Cláudio Márcio do Carmo. A banca será realizada no dia 15 de
dezembro de 2021, às 16h, de forma remota. d) Leonardo José de Almeida: os
membros do colegiado aprovaram a banca de TCC do aluno Leonardo José de
Almeida, a ser composta pelas docentes: Nádia Dolores Fernandes Biavati, e
presidida pela orientadora Laura Silveira Botelho. A banca será realizada no dia
15 de dezembro de 2021, às 8h30min, de forma remota. 5 - Aprovação das
Instruções Normativas: PIBID e RP: foi aprovada pelos membros do colegiado
a Instrução Normativa, COLET/UFSJ nº 004 que regulamenta a utilização da carga
horária de atividades realizadas no Programa de Residência Pedagógica e no
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) em unidades
curriculares do curso de Letras. 6 - Aprovação de novas unidades
curriculares para o PPC de Letras, currículo 2020: os membros do colegiado
aprovaram o Plano de Ensino da disciplina: ELIN: Multimodalidade: Análise e
Produção de Textos (72h) - prof. Cláudio, para o PPC de Letras, currículo 2020. Os
Planos de Ensino do prof. José Antônio foram devolvidos para ajustes: ELIN:
Língua Latina: Estudos Intermediários (72h) e ELIN: Sintaxe do Período Simples
(36h). As unidades curriculares serão encaminhadas à DICON para cadastro no
CONTAC. Nada mais havendo a tratar, eu, Eliézia Tiago, secretária do Curso de
Letras, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por
todos os presentes.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 07/12/2021 23:21 ) 
ANTONIO LUIZ ASSUNCAO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
PROMEL (13.20) 

Matrícula: 986744 

(Assinado digitalmente em 07/12/2021 17:14 ) 
ELIEZIA APARECIDA CESARIO TIAGO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
COLET (12.64) 

Matrícula: 2410324 

(Assinado digitalmente em 07/12/2021 21:04 ) 
JULIANA BORGES OLIVEIRA DE MORAIS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
COLET (12.64) 

Matrícula: 1144339 

(Assinado digitalmente em 07/12/2021 17:26 ) 
LUCIANI DALMASCHIO 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR 
COLET (12.64) 

Matrícula: 2141391 

(Assinado digitalmente em 07/12/2021 18:40 ) 
MARILIA DE CARVALHO CAETANO OLIVEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DELAC (12.21) 

Matrícula: 1674078 

(Assinado digitalmente em 07/12/2021 20:15 ) 
NATALIA ELVIRA SPERANDIO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DELAC (12.21) 

Matrícula: 1189100 
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(Assinado digitalmente em 08/12/2021 00:18 ) 
Rafaela Bertolla de Souza Carvalho 

DISCENTE 
Matrícula: 200200011 
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