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ATA DA CENTÉSIMA SETIMA REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-1
GRADUAÇÃO: MESTRADO EM LETRAS (TEORIA LITERÁRIA E CRÍTICA DA CULTURA). No2
dia quinze de dezembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniu-se o Colegiado do Programa de3
Pós-Graduação: Mestrado em Letras (Teoria Literária e Crítica da Cultura) da UFSJ, na sala 3.32, do campus4
Dom Bosco. Estavam presentes os seguintes professores: Anderson Bastos Martins (presidente da reunião),5
Nádia Dolores Fernandes Biavati, Edmundo Narracci Gasparini e a representante discente Camila Luiza Lelis.6
A professora Maria Ângela de Araújo Resende esteve ausente porque, embora houvesse sido reconduzida ao7
colegiado após o término da vigência de sua participação, ainda não havia recebido a portaria que8
regulamenta suas atividades no órgão. – ITEM 01 – LEITURA PARA APROVAÇÃO DE ATA – O9
professor Anderson Bastos Martins procedeu à leitura da ata correspondente centésima sexta reunião do10
Colegiado, que foi aprovada. ITEM 02 – ANÁLISE PARA APROVAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO11
SELETIVO DE NOVOS ALUNOS DE 2016 – O edital foi lido, revisado e aprovado pelo Colegiado. O12
texto final está anexado a esta ata. ITEM 03 – ANÁLISE DA RESOLUÇÃO CONSU 070/2015: A13
resolução foi lida e analisada. O colegiado acatou a deliberação que orienta a divulgação de todas as decisões14
tomadas por este colegiado, inclusive aquelas tomadas ad referendum por seu presidente. As pautas e as atas15
das reuniões do colegiado e as aprovações ad referendum serão divulgadas na página do Programa a partir de16
janeiro de 2016. ITEM 04 – REDAÇÃO DA NORMA INTERNA QUE REGULAMENTA A17
DISTRIBUIÇÃO E A RENOVAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS: O colegiado aprovou a Norma18
Interna 01/2015 que regulamenta a distribuição e a renovação de bolsas de estudos. O texto da norma está19
anexado a esta ata. ITEM 05 – REDAÇÃO DE NORMA INTERNA QUE REGULAMENTA A20
CONCESSÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO: O Colegiado21
aprovou a Norma Interna 02/2015 que regulamenta a concessão de prorrogação de prazo de defesa de22
dissertação. O texto da norma está anexado a esta ata. ITEM 06 – FORAM ANALISADOS E23
APROVADOS OS SEGUINTES PLANOS DE ENSINO REFERENTES AS DISCIPLINAS A SEREM24
MINISTRADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 – Linha de Pesquisa Discurso e Representação25
Social: 01) “Seminário de Tópico Variável em Práticas Discursivas: Teorias do Discurso” ministrada pela26
professora Dylia Lysardo Dias; 02) “Discurso e Identidades Sociais” ministrada pelo professor Edmundo27
Narracci Gasparini; e 3) “Seminário de Projeto de Pesquisa” ministrada pela professora Nádia Dolores28
Fernandes Biavati. Linha de Pesquisa Literatura e Memória Cultural: 01) “Memória e Identidade29
Cultural” ministrada pela professora Eliana da Conceição Tolentino; e 02) “Tópicos Variáveis: teoria queer,30
estudos de gêneros e diversidade sexual” ministrada pelos professores Alberto Ferreira da Rocha Júnior e31
Suely da Fonseca Quintana. O plano de ensino apresentado pela professora Natália Elvira Sperandio retornou32
para que ela alterasse o nome da disciplina oferecida. ITEM 07 – ANÁLISE DE RELATÓRIOS DE33
BOLSISTAS – Foram analisados e aprovados os seguintes relatórios de atividades de bolsistas referente as34
atividades realizas no período de agosto de 2015 a dezembro de 2015: Richardson Dutra da Costa Pego,35
Flávia Campos Silva, Richard Bertolin de Oliveira, Ana Carolina de Almeida Marques, Gabriel Reis Moraes36
Machiaveli e Camila Luiza Lelis. ITEM 08 – ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE ESTÁGIO DE37
DOCÊNCIA – Foram analisadas e aprovadas as seguintes solicitações de realização de estágio de docência:38
01) Felipe Fernandes Santana ministrar o minicurso intitulado: “Linguagem e Ideologia em Michel Pêcheux e39
Slavoj Zizek” no período de 07 a 16 de março de 2016; e 02) Gabriel Reis Moraes Machiaveli ministrar40
minicurso intitulado: Bakhtin: tendências e debates” no período de 07 de março a 25 de abril de 2016. ITEM41
09 SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTA – A bolsista Leandra Cristina de Resende informou à coordenação sua42
decisão de abrir mão da bolsa de estudos (agência de fomento - UFSJ) que lhe foi concedida em agosto de43
2015. Seguindo as normas de concessão, substituição e renovação de bolsas de de estudo, o Colegiado44
concedeu a bolsa tornada disponível à aluna Vivia Aparecida Silva Reis, que receberá o beneficio entre45
janeiro e julho de 2016. OUTROS ASSUNTOS: em correspondência eletrônica enviada à coordenação,46
acompanhada de autorização para submissão da mesma a este Colegiado, o professor Alberto Ferreira da47
Rocha Júnior apresentou as dificuldades para orientar a discente Thallita Mayra Soares Fernandes. Segundo o48
orientador, a aluna não se interessou em alterar o tema de sua pesquisa, que versa sobre literatura e49
globalização num romance da escritora indiana Kiran Desai. Como esse tema foge aos interesses de pesquisa50
do atual orientador, este sugeriu que a orientação da referida aluna fosse assumida pelo professor Anderson51
Bastos Martins, cujas pesquisas incluem o tema de interesse da aluna e cujo nome havia sido sugerido por esta52
como possível orientador no ato de inscrição ao processo seletivo de 2015. Estando presente à reunião do53
colegiado, o professor Anderson Bastos Martins foi consultado e concordou em assumir a orientação da aluna.54
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual eu, Karina Fernandes Vale, secretária da55
Coordenação do PROMEL, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. São João56
del-Rei, quinze de dezembro de 2015.57
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