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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA1
DE PÓS-GRADUAÇÃO: MESTRADO EM LETRAS (TEORIA LITERÁRIA E2
CRÍTICA DA CULTURA). No dia dez de maio do ano de dois mil e dezesseis, às3
quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação:4
Mestrado em Letras (Teoria Literária e Crítica da Cultura) da UFSJ, na sala 3.32, do5
campus Dom Bosco. Estavam presentes os seguintes professores: Anderson Bastos Martins6
(presidente da reunião), Nádia Dolores Fernandes Biavati, Edmundo Narracci Gasparini e7
Maria Ângela de Araújo Resende. A representante discente Camila Luiza Lelis esteve8
ausente por razões de saúde– ITEM 01 – LEITURA PARA APROVAÇÃO DE PAUTA9
– O professor Anderson Bastos Martins procedeu à leitura da pauta da centésima décima10
reunião do Colegiado, que foi aprovada. ITEM 02 – LEITURA PARA APROVAÇÃO11
DE ATA - O professor Anderson Bastos Martins procedeu à leitura da ata correspondente à12
centésima nona reunião do Colegiado, que foi aprovada. ITEM 03- LEITURA PARA13
APROVAÇÃO DA NORMA INTERNA 01/2016 – Foi aprovado o texto da Norma14
Interna 01/2016, que regulamenta a substituição de orientação. O texto está anexado a esta15
Ata. ITEM 04 – ANÁLISE DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE BOLSISTA – Foi16
analisado e aprovado o seguinte relatório de atividades de bolsista: 01) Fellip Agner17
Trindade Andrade, referente ao período compreendido entre 10 de agosto de 2015 e 16 de18
dezembro de 2015 (semestre 02/2015). ITEM 05 – DEFINIÇÃO DE DATAS PARA O19
SEMINÁRIO DOS PROJETOS DEFINITIVOS DE DISSERTAÇÃO DA TURMA20
2015 E DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DA TURMA 2015: Foi definido o dia21
30 de agosto de 2016 para a realização do seminário de projetos definitivos de dissertação22
da turma 2015 e o dia 29 de novembro de 2016 para a realização do exame de qualificação23
da turma 2015. ITEM 06 – DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DE CREDENCIAMENTO24
DE NOVOS DOCENTES AO PROGRAMA E RECREDENCIAMENTO DOS25
DOCENTES DO PROGRAMA: Foram definidos os critérios de credenciamento de26
novos docentes ao programa e de recredenciamento dos professores do programa. O texto27
das normas e os formulários referentes a esses critérios serão submetidos à aprovação do28
Colegiado na próxima reunião e anexados à ata correspondente. O primeiro29
recredenciamento obrigatório de todos os docentes do programa ocorrerá no segundo30
semestre de 2018 com vistas à preparação de nova submissão de APCN de nível de31
Doutorado. ITEM 08 – OUTROS: O coordenador do programa, professor Anderson32
Bastos Martins, solicitou a alteração da data de realização da centésima décima-primeira33
reunião do Colegiado. A alteração foi aprovada e a referida reunião terá lugar no dia quinze34
de junho de dois mil e dezesseis. Na mesma ocasião, decidiu-se por suspender a reunião de35
Colegiado agendada para o dia nove de agosto de dois mil e dezesseis. Nada mais havendo36
a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual eu, Emiliane Cristina dos Santos, secretária37
da Coordenação do PROMEL, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada38
por todos. São João del-Rei, dez de maio de 2016.39
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