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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DE COLEGIADO DO1
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: MESTRADO EM LETRAS (TEORIA2
LITERÁRIA E CRÍTICA DA CULTURA). No dia treze de setembro do ano de dois mil3
e dezesseis, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-4
Graduação: Mestrado em Letras (Teoria Literária e Crítica da Cultura) da UFSJ, na sala5
3.32, do campus Dom Bosco. Estavam presentes os seguintes professores: Anderson Bastos6
Martins (presidente da reunião), Nádia Dolores Fernandes Biavati, Edmundo Narracci7
Gasparini e Maria Ângela de Araújo Resende, bem como a representante discente Hellen8
Sueli Bergo. – ITEM 01 – LEITURA PARA APROVAÇÃO DE PAUTA – O professor9
Anderson Bastos Martins procedeu à leitura da pauta da centésima décima segunda reunião10
do Colegiado, que foi aprovada. ITEM 02 – LEITURA PARA APROVAÇÃO DE ATA11
- O professor Anderson Bastos Martins procedeu à leitura da ata correspondente à12
centésima décima primeira reunião do Colegiado, que foi aprovada. ITEM 03-13
APROVAÇÕES AD REFERENDUM – O professor Anderson Bastos Martins14
comunicou ao colegiado as seguintes aprovações ad referendum: 1- Nilton Nogueira da15
Silva Júnior: relatório de atividades de bolsista referente ao período entre agosto e16
dezembro de 2015; 2- Nilton Nogueira da Silva Júnior: relatório de atividades de bolsista17
referente ao período entre janeiro e julho de 2016; 3- Camila Luiza Lélis: relatório de18
atividades de bolsista referente ao período entre janeiro e julho de 2016; 4- Fernando19
Santarosa de Oliveira: relatório de atividades de bolsista referente ao período entre janeiro e20
julho de 2016. ITEM 04 –HOMOLOGAÇÃO DAS BANCAS EXAMINADORAS DO21
PROCESSO SELETIVO DE 2017: 1- Linha de Pesquisa Discurso e Representação22
Social: Dylia Lisardo-Dias (titular), Edmundo Narracci Gasparini (titular), Cláudio Márcio23
do Carmo (titular), Nádia Dolores Fernandes Biavati (suplente); 2- Linha de Pesquisa24
Literatura e Memória Cultural: Cláudio José Guilarduci (titular), João Barreto da Fonseca25
(titular), Luiz Manoel da Silva Oliveira (titular), Maria Ângela de Araújo Resende26
(suplente); 3- Prova de Língua Inglesa: Anderson Bastos Martins e Luiz Manoel da Silva27
Oliveira. ITEM 05 – ANÁLISE DE RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE BOLSISTA.28
Foram analisados e aprovados os seguintes relatórios de atividades de bolsista: 01) Amanda29
Gazola Tartuci, relatório de atividades de bolsista referente ao período entre janeiro e julho30
de 2016; 02) Richardson Dutra da Costa Pego, relatório de atividades de bolsista referente31
ao período entre janeiro e julho de 2016; 03) Robert Garcia Toledo, relatório de atividades32
de bolsista referente ao período entre janeiro e julho de 2016; 04) Richard Bertolin de33
Oliveira, relatório de atividades de bolsista referente ao período entre janeiro e julho de34
2016; 05) Jéssica Resende Ribeiro, relatório de atividades de bolsista referente ao período35
entre janeiro e julho de 2016; 06) Karen Cristiny de Andrade Correia, relatório de36
atividades de bolsista referente ao período entre janeiro e julho de 2016; 07) André37
Henrique Mariz Salmerón, relatório de atividades de bolsista referente ao período entre38
agosto e dezembro de 2015; 08) Gabriela de Souza Pinto, relatório de atividades de bolsista39
referente ao período entre janeiro e julho de 2016; 09) Fellip Agner Trindade Andrade,40
relatório de atividades de bolsista referente ao período entre janeiro e julho de 2016; 10)41
Thallysson Alves Ferreira Eliseu, relatório de atividades de bolsista referente ao período42
entre janeiro e julho de 2016; 11) Taciane Aparecida Couto, relatório de atividades de43
bolsista referente ao período entre janeiro e julho de 2016; 12) Priscila Weber Jaffar,44
relatório de atividades de bolsista referente ao período entre janeiro e julho de 2016; 13)45
Stefânia de Moraes Diniz, relatório de atividades de bolsista referente ao período entre46
janeiro e julho de 2016. ITEM 06 – ANÁLISE DE SOLICITAÇÕES DE47
REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA. Foram analisadas e aprovadas as48
seguintes solicitações de realização de estágio de docência: 01) Gabriela de Souza Pinto,49
estágio a ser realizado na disciplina “ELLE: Narrativas Inglesas do Século XIX, ministrada50
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pela professora Deborah Walter de Moura Castro ao sexto período da Graduação em Letras51
no segundo semestre letivo de 2016; 02) Jéssica França de Oliveira, estágio a ser realizado52
na disciplina “IELIT: A Narrativa Moderna”, ministrada pelo professor Anderson Bastos53
Martins ao segundo período da Graduação em Letras no segundo semestre letivo de 2016;54
03) Amanda Gazola Tartuci, estágio a ser realizado na disciplina “IELIN: Teorias da55
Linguística”, ministrada pela professora Dylia Lysardo-Dias ao segundo período da56
Graduação em Letras no segundo semestre letivo de 2016; 04) Adriana de Oliveira Alves57
Corrêa, estágio a ser realizado na disciplina “ELIT: Romantismo Brasileiro: Narrativa”,58
ministrada pela professora Suely da Fonseca Quintana ao quarto período da Graduação em59
Letras no segundo semestre letivo de 2016. ITEM 07 – ANÁLISE DE FORMULÁRIOS60
DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO COMO DOCENTE DO61
PROGRAMA – Foram recebidas as seguintes solicitações de credenciamento como62
docentes do Programa: 01) Luciani Dalmaschio, formulário de credenciamento como63
docente permanente; 02) Ricardo Coelho, formulário de credenciamento como docente64
colaborador. O processo de Luciani Dalmaschio foi encaminhado ao professor Edmundo65
Narracci Gasparini para relato. O processo de Ricardo Coelho foi encaminhado para João66
Barreto da Fonseca para relato. ITEM 08 – ANÁLISE DE FORMULÁRIOS DE67
COMPOSIÇÃO DE BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO - Foram aprovados os68
seguintes formulários de composição de banca de defesa de dissertação: 01) Luciane69
Andrea de Oliveira (candidata)/06 de dezembro de 2016 às 10h./componentes: Luiz Manoel70
da Silva Oliveira (UFSJ, orientador); Leila Assumpção Harris (UERJ, titular externo),71
Suely da Fonseca Quintana (UFSJ, titular interno), Anderson Bastos Martins (UFSJ –72
suplente); 02) Richardson Dutra da Costa Pego (candidato)/11 de outubro de 2016 às 14h.73
30 min./componentes: Cláudio José Guilarduci (UFSJ, orientador); Ana Beatriz Rodrigues74
Gonçalves (UFJF, titular externo), Alberto Ferreira da Rocha Júnior (UFSJ, titular interno),75
Suely da Fonseca Quintana (UFSJ – suplente) ITEM 09 – NORMAS PARA ENTREGA76
DAS VERSÕES DEFINITIVAS DA DISSERTAÇÃO – O Colegiado manteve o prazo77
de 90 (noventa) dias a contar da data da realização da defesa da dissertação como limite78
para entrega de 3 (três) cópias impressas e arquivo em pdf da versão definitiva da79
dissertação. O texto deverá seguir as normas estabelecidas em VASCONCELLOS, Ana80
Cristina de; FRANÇA, Júnia Lessa. Manual para normalização de publicações técnico-81
científicas. 9ª. edição. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. ITEM 10 – SEMINÁRIO82
DE PARECERES DOS PROJETOS DEFINITIVOS DE DISSERTAÇÃO TURMA83
2015 – No dia 30 de agosto de 2016, foram realizados os seminário de avaliação dos84
projetos definitivos de dissertação dos alunos matriculados em 2015 nas linhas de pesquisa85
“Discurso e Representação Social” e “Literatura e Memória Cultural”. Todos os alunos86
receberam parecer favorável à implementação de seus projetos. ITEM 11 –87
SEMINÁRIOS DE QUALIFICAÇÃO DOS ALUNOS DA TURMA 2015 – O88
seminário de qualificação dos alunos da turma de 2015, linha de pesquisa “Discurso e89
Representação Social”, será realizado no dia 22 de novembro de 2016 a partir das 10h. e90
ficará a cargo do professor Renato de Mello (UFMG). O seminário de qualificação dos91
alunos da turma de 2015, linha de pesquisa “Literatura e Memória Cultural”, será realizado92
no dia 01 de dezembro de 2016 a partir das 09h. e ficará a cargo da professora Ivete Lara93
Camargos Walty (PUC-MG). ITEM 12 – OFERTA DE DISCIPLINAS NO PRIMEIRO94
SEMESTRE DE 2017 – O colegiado aprovou a proposta de oferta da disciplina95
“Seminário de Tópico Variável: Teoria Queer, Estudos de Gênero e Diversidade Sexual,96
apresentada pelos professores Alberto Ferreira da Rocha Júnior e Suely da Fonseca97
Quintana, bem como da disciplina “Seminário de Tópico Variável: Cultura e Literatura98
Infanto-Juvenil”, apresentada pela professora Suely da Fonseca Quintana. ITEM 13 –99
EXPIRAÇÃO DA VIGÊNCIA DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO100
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COORDENADOR DO PROGRAMA – O professor Anderson Bastos Martins, atual101
coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFSJ, comunicou ao colegiado102
sua decisão de se candidatar à recondução ao cargo de coordenação do programa após a103
expiração da vigência da atual portaria de sua nomeação ao cargo, que perde validade em104
26 de novembro de 2016. ITEM 14 – ANÁLISE DE PLANOS DE ENSINO – Foram105
analisados e aprovados os seguintes planos de ensino: 01) Teorias Críticas da Cultura (60106
h/a), disciplina oferecida pela professora Suely da Fonseca Quintana no segundo semestre107
letivo de 2016; 02) Seminário de Tópico Variável: Imagem, Narração e Racionalidade (60108
h/a), disciplina oferecida pelo professor João Barreto da Fonseca no segundo semestre109
letivo de 2016. ITEM 15 – DATAS DAS REUNIÕES DO COLEGIADO – Foram110
aprovadas as seguintes datas para as futuras reuniões do Colegiado em 2016: 11 de outubro,111
29 de novembro e 13 de dezembro. ITEM 16 – OUTROS – 1) O professor Anderson112
Bastos Martins explicou ao Colegiado que, por falha da coordenação, o pedido à Fapemig113
de apoio financeiro à realização do IV Colóquio de Crítica da Cultura não foi corretamente114
submetido. Portanto, a única fonte de recursos atualmente disponível para o financiamento115
do evento passou a ser o PROAP. Por essa razão, ele solicitou ao Colegiado autorização116
para utilizar esses recursos para manter a programação do encontro. O pedido foi atendido117
pelo Colegiado. 2) A bolsista PNPD/CAPES Natália Elvira Sperandio comunicou à118
coordenação o encerramento de suas atividades junto ao Programa a partir de 01 de outubro119
de 2016. O Colegiado sugeriu os nomes dos professores Cláudio Márcio do Carmo, Dylia120
Lysardo-Dias e Ivan Vasconcelos Figueiredo para compor a banca responsável pela seleção121
do novo bolsista, o qual deverá ser chancelado em novembro de 2016. 3) A professora122
Maria Ângela de Araújo Resende representou a coordenação na reunião do Colegiado da123
Pós-Graduação em 08 de agosto de 2016 e relatou os principais pontos discutidos na124
ocasião, a saber, questões relativas às defesas de dissertação avaliadas à distância, a125
alocação de recursos para os programas de pós-graduação da UFSJ, os procedimentos de126
credenciamento e recredenciamento adotados pelos programas de pós-graduação da UFSJ.127
4) A professora Maria Ângela de Araújo Resende relatou ao Colegiado a insatisfação128
manifestada a ela por alguns discentes do Programa com relação à composição da mesa de129
uma defesa de dissertação realizada em 01 de agosto de 2016. Na ocasião, a presidência da130
mesa foi assumida pela professora Nádia Dolores Fernandes Biavati, coordenadora em131
exercício do Programa naquela data, devido ao fato de a orientadora da candidata se132
encontrar em férias. Os membros do Colegiado manifestaram sua discordância às133
circunstâncias da substituição da presidência da banca em questão e recomendaram que as134
defesas de dissertação não sejam marcadas em datas que coincidam com períodos de férias135
dos orientadores. Sem mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual eu,136
Emiliane Cristina dos Santos, secretária da Coordenação do PROMEL, lavrei a presente ata137
que, após lida e aprovada, será assinada por todos. São João del-Rei, treze de setembro de138
2016.139
Emiliane Cristina dos Santos__________________________________________________140
Anderson Bastos Martins_____________________________________________________141
Nádia Dolores Fernandes Biavati_______________________________________________142
Edmundo Narracci Gasparini__________________________________________________143
Maria Ângela de Araújo Resende______________________________________________144
Hellen Sueli Bergo_______________________________________________________145


