
ATA DA 119ª (CENTÉSIMA DÉCIMA NONA) REUNIÃO DE COLEGIADO DO1
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: MESTRADO EM LETRAS (TEORIA2
LITERÁRIA E CRÍTICA DA CULTURA). No dia sete de março do ano de dois mil e3
dezoito, 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 sala 3.32,5
do Campus Dom Bosco. Estavam presentes os seguintes professores: Luiz Manoel da Silva6
Oliveira (presidente da reunião), Maria Ângela de Araújo Resende, Nádia Dolores Fernandes7
Biavati, Dylia Lysardo-Dias, e a discente Bruna Fernandes Barros. – ITEM 01 – LEITURA8
PARA APROVAÇÃO DE PAUTA – O professor Luiz Manoel da Silva Oliveira procedeu à9
leitura da pauta da centésima décima nona reunião do Colegiado, que foi aprovada. ITEM10
02 – LEITURA PARA APROVAÇÃO DE ATA - O professor Luiz Manoel da Silva11
Oliveira procedeu à leitura da ata correspondente à centésima décima oitava reunião deste12
Colegiado, que foi aprovada. ITEM 03- SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE13
PRAZO PARA CONCLUSÃO DE CURSO - Foi colocado em votação o pedido da14
discente Anelisa Pereira da Silva e considerados os argumentos do orientador Edmundo15
Narracci Gasparini, juntamente com o material da dissertação apresentado e o regimento do16
programa. Com 04 (quatro) votos favoráveis e uma abstenção, foi homologada a prorrogação17
e a defesa da dissertação deverá ocorrer até o mês de maio de 2018, conforme descrição no18
formulário e o compromisso assinado pelo orientador e a discente. ITEM 04-19
PRORROGAÇÃO DE DATA DE BANCA EXAMINADORA DE DISSERTAÇÃO- Foi20
aprovado o pedido de prorrogação de banca examinadora de defesa de dissertação da discente21
Cláudia Cardinalli Fernandes, transferindo a data do dia 19 de março de 2018 para a data de22
16 de abril de 2018. ITEM 05 - REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DE23
MATRÍCULA - O pedido de prorrogação da discente Poliana Magalhães Oliveira, orientador:24
Antônio Luiz Assunção não foi votado pelo colegiado por falta de apresentação do material25
da dissertação produzido e rubricado pelo orientador, conforme, consta no próprio formulário.26
Diante disso, o coordenador procurou o orientador que estava em aula e obteve a informação27
de que a orientanda já produziu mais de 50 % da dissertação, compremetendo-se a pedir a28
aluna que imprima o referido material e o entregue a coordenação do PROMEL, com a leitura29
e arubrica do orientador, para a decisão ad referendum. Solicita-se que tal procedimento se de30
até o dia 30 de março de 2018. ITEM 06 - EVENTO PROMEL 2018 - Fica ratificado uma31
reunião no dia 14 de março de 2018, às 10:00 h., para definição do tema e da data do V32
colóquio do PPG em Letras. ITEM 07 - APROVAÇÃO DE PLANO DE CURSO - Foram33
aprovados os planos de curso dos professores Antônio Luiz Assunção, disciplina Seminário34
de Tópico Variável: Seminótica do discurso e das paixões, 60 horas; e João Barreto da35
Fonseca, disciplina Seminário de Tópico Variável:Imagem e modernidade: cinema e literatura,36
60 horas. ITEM 08 - OUTROS ASSUNTOS - Foi decidido que a entrega das provas do37
processo seletivo do edital 02/2018 - Processo seletivo de novos alunos- a data de 169 de abril38
de 2018, e as reservas das sala 2.40B e 2.41 para o evento das provas que ocorrerão nos dias39
08,09 e 10 de maio de 2018. O prof. Luiz Manoel da Silva frisou a importância da entrega de40
dissertações finais para o número de bolsa de mestrado, que a partir de fevereiro de 2017,41
serão apenas contabilizadas para os efeitos de bolsas os discentes com pedido de diplomação.42
Relatou também a troca da bolsista Marinege das Graças Rodrigues Sousa ( desistência por43
vínculo empregatício) por Saulo Framil Lobo Bernardino santos. O discente Anderson44



Geraldo Rodrigues não realizou a matrícula do primeiro semestre de 2018, não entranto em45
contato com sua orientadora Suely da Fonseca Quintana e nem com a secretaria de curso, o46
que conforme o regimento interno o torna desvinculado do Programa, e que as decisões47
cabíveis serão providenciadas. Registrado em ata datado de dezembro de 2017. Foi informado48
que o Programa por detalhe não ganhou nota 5 na avaliação CAPES (4,75), referindo a49
importância para as publicações, inclusive de alunos, para a avaliação do mestrado. Foi50
marcada a reunião de grupão com todos os professores do PROMEL para o dia 03/04/2018, às51
14:00 h., inclusive para decidir processos de publicação. O prof. Luiz Manoel da Silva52
Oliveira informou o problema que está tendo com a discente Paula Resende Lima, relatando53
várias dificuldades e várias prorrogações de entrega de material. Também relatou a situação54
de Silvia Maria Balbino Mariconi não apresentou a banca e nem o meterial de dissertação,55
entrando em processo de desvinculação de matrícula do programa. A profª Dylia Lysardo56
Dias sugeriu uma reunião no começo de cada ano com todos os professores. Sem mais57
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual eu, Michel Longatti de Resende,58
secretário da Coordenação do PROMEL, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será59
assinada por todos. São João del-Rei, 20 de dezembro de 2017.60
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