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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 12 / 2022 - COLET (12.64)

Nº do Protocolo: 23122.050247/2022-18
São João del-Rei-MG, 12 de dezembro de 2022.

ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DO
CURSO DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos oito
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, realizou-se, às 14h,
de forma remota, reunião 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,
Antônio Luiz Assunção, Marília de Carvalho Caetano Oliveira, Natália Elvira
Sperandio e o membro discente Davy Antônio Silva Reis. 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 242ª Reunião de Colegiado, que
foi aprovada e assinada por todos os membros presentes. 2 - Ad Referendum:
Ajustes no Plano de Trabalho de TCC - Rosiane Aparecida Marcelino;
Banca de TCC - Tatiane Tavares de Melo e Manuella Alves Neves: A Profa.
Luciani leu os Ad Referenda que foram aprovados pelos membros do colegiado. 3
- Análise da solicitação do discente: Juliano César da Fonseca. Os
membros do colegiado deliberaram que, conforme orientação do profissional de
saúde, as demandas não foram esclarecidas na resposta enviada pelo aluno à
COLET, em 26.10.22, uma vez que diziam respeito a local específico para
realização de atividades avaliativas, bem como de tempo extra para desenvolvê-
las. O colegiado entendeu, dessa forma, que se tratou de um comunicado sobre
as condições de saúde do discente. Tal informação será repassada aos
professores. Entretanto, a vida acadêmica do discente continua sendo regida
pelas Resoluções internas das UFSJ, para alunos que cursam de forma regular e
presencial as unidades curriculares. 4 - Mobilidade Acadêmica - Amabily
Krivikis da Silva Gonzaga: Os membros do colegiado deferiram a mobilidade
acadêmica da Universidade Federal de Ouro Preto para o curso de Letras da
Universidade Federal de São João del-Rei, por meio da equivalência externa da
unidade curricular, Sintaxe I (UFOP) para ELIN: Estudos Sintáticos (72h), PPC de
Letras, currículo 2020 (UFSJ). Quanto à equivalência da disciplina Pragmática
(60h) para ELIN: Noções de Pragmática (72h), não houve deferimento do
Colegiado, uma vez que, no 1º semestre de 2023, a unidade curricular não será
oferecida no curso de Letras da UFSJ. 5 - Ingresso 2023/1 - 2ª Licenciatura:
Letras Língua inglesa e suas Literaturas: A Profa. Luciani irá enviar
memorando à Coordenação de Letras - Língua inglesa e suas Literaturas
solicitando a abertura de duas vagas para as alunas Danielle Cássia Gomes
Rocha, matrícula 170200003; Gabriela Katarine Guimarães Assis, matrícula
170200007, a fim de ingressarem no curso de Letras: Língua Inglesa e suas
Literaturas, como 2ª Licenciatura, em 2023/1. 6 - Ausência dos discentes às
aulas do dia 1º de novembro de 2022: A Pró-reitoria de Ensino e Graduação
informou que "diante dos bloqueios em diversas estradas que dão acesso aos
campi da UFSJ, gerando ausências e atrasos, os docentes foram orientados a
preservar as atividades acadêmicas, porém abonando as faltas, de modo a não
prejudicar a comunidade discente". 7 - Aprovação de banca, dia e horário de
defesa de TCC: a) João Victor Matias de Castro Ambrósio: foi aprovada pelos
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membros do colegiado a banca de TCC do discente João Victor Matias de Castro
Ambrósio, a ser composta pelos docentes: Natália Elvira Sperandio e presidida
pelo orientador Cláudio Márcio do Carmo. A banca será realizada no dia 25 de
novembro de 2022, às 14h, de forma on-line. b) Maria Luisa Moura Gomes: foi
aprovada pelos membros do colegiado a banca de TCC da aluna Maria Luisa
Moura Gomes, a ser composta pelos docentes: Natália Elvira Sperandio e
presidida pela orientadora Luciani Dalmaschio. A banca será realizada no dia 05
de dezembro de 2022, às 14h, de forma presencial. c) Brenda Pereira de Souza:
os membros do colegiado aprovaram a banca de TCC da aluna Brenda Pereira de
Souza, a ser composta pelos docentes: Natália Elvira Sperandio e presidida pela
orientadora Nádia Dolores Fernandes Biavati. A banca será realizada no dia 13 de
dezembro de 2022, às 10h, de forma on-line. d) Eduardo Santos de Oliveira: os
membros do colegiado aprovaram a banca de TCC do discente Eduardo Santos de
Oliveira, a ser composta pelos docentes: Maria Ângela de Araújo Resende e
presidida pela orientadora Eliana da Conceição Tolentino. A banca será realizada
no dia 15 de dezembro de 2022, às 10h30 minutos, no formato on-line. e) Arthur
Cássio Rocha Pinto da Silva: os membros do colegiado aprovaram a banca de TCC
do discente Arthur Cássio Rocha Pinto da Silva, a ser composta pelos docentes:
Nádia Dolores Fernandes Biavati e presidida pelo orientador Cláudio Márcio do
Carmo. A banca será realizada no dia 15 de dezembro de 2022, às 19h, de forma
on-line. f) Gabrielle do Carmo Tavares: os membros do colegiado aprovaram a
banca de TCC da aluna Gabrielle do Carmo Tavares, a ser composta pelos
docentes: José Antônio Oliveira de Resende e presidida pela orientadora Maria
Ângela de Araújo Resende. A banca será realizada no dia 16 de dezembro de
2022, às 14h30min, no formato on-line. g) Juliana Aparecida das Dores: os
membros do colegiado aprovaram a banca de TCC da aluna Juliana Aparecida das
Dores, a ser composta pelos docentes: Juliana Borges Oliveira de Morais e
presidida pela orientadora Eliana da Conceição Tolentino. A banca será realizada
no dia 19 de dezembro de 2022, às 14h, no formato on-line. h) Gabriela Katarine
Guimarães Assis: foi aprovada pelos membros do colegiado a banca de TCC da
aluna Gabriela Katarine Guimarães Assis, a ser composta pelos docentes: Eliana
da Conceição Tolentino e presidida pela orientadora Maria Ângela de Araújo
Resende. A banca será realizada no dia 19 de dezembro de 2022, às 10h30min,
no formato on-line. i) Aline Silva Fernandes do Vale: foi aprovada pelos membros
do colegiado a banca de TCC da aluna Aline Silva Fernandes do Vale, a ser
composta pelos docentes: Maria Ângela de Araújo Resende e presidida pela
orientadora Eliana da Conceição Tolentino. A banca será realizada no dia 20 de
dezembro de 2022, às 14h, no formato on-line. j) Maria Elisa Barbosa Siqueira: os
membros do colegiado aprovaram a banca de TCC da aluna Maria Elisa Barbosa
Siqueira, a ser composta pelos docentes: Eliana da Conceição Tolentino e
presidida pela orientadora Maria Ângela de Araújo Resende. A banca será
realizada no dia 21 de dezembro de 2022, às 14h, no formato on-line. Informes:
1 - Justificativa - ausência do membro discente Davy Antônio Silva Reis:
O membro discente Davy Antônio Silva Reis justificou a sua ausência no dia 08 de
outubro de 2022, em virtude de seu comparecimento a uma reunião de trabalho.
2 - Férias coordenação: os membros do colegiado deliberaram que, durante os
períodos de férias, conforme o calendário acadêmico da UFSJ, os membros do
colegiado responderão pela coordenação quando a coordenadora, em exercício,
estiver usufruindo de suas férias e, na ocasião, a Vice-Coordenadora não puder
assumir. 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 13/12/2022 14:51 )
ANTONIO LUIZ ASSUNCAO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

(Assinado digitalmente em 12/12/2022 18:42 )
ELIEZIA APARECIDA CESARIO TIAGO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
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DELAC (12.21)
Matrícula: 986744

COLET (12.64)
Matrícula: 2410324

(Assinado digitalmente em 12/12/2022 19:00 )
JULIANA BORGES OLIVEIRA DE MORAIS

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR
COLET (12.64)

Matrícula: 1144339

(Assinado digitalmente em 12/12/2022 18:52 )
LUCIANI DALMASCHIO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DELAC (12.21)

Matrícula: 2141391

(Assinado digitalmente em 12/12/2022 19:01 )
MARILIA DE CARVALHO CAETANO OLIVEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DELAC (12.21)

Matrícula: 1674078

(Assinado digitalmente em 13/12/2022 10:54 )
NATALIA ELVIRA SPERANDIO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DELAC (12.21)

Matrícula: 1189100

(Assinado digitalmente em 15/12/2022 14:15 )
Davy Antonio Silva Reis

DISCENTE
Matrícula: 200200026
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