
ATA DA 121ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO DO COLEGIADO1
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: MESTRADO EM LETRAS (TEORIA2
LITERÁRIA E CRÍTICA DA CULTURA). No dia dois de maio 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 professores Luiz Manoel da Silva Oliveira6
(presidente da reunião), Dylia Lysardo-Dias e a discente Bruna Fernandes Barros. – ITEM7
01 – LEITURA PARA APROVAÇÃO DE PAUTA – O professor Luiz Manoel da Silva8
Oliveira procedeu à leitura da pauta da centésima vigésima primeira reunião do Colegiado,9
que foi aprovada. ITEM 02 – LEITURA PARA APROVAÇÃO DE ATA - O professor10
Luiz Manoel da Silva Oliveira procedeu à leitura da ata correspondente à centésima vigésima11
reunião deste Colegiado, que foi aprovada. ITEM 03- AD REFERENDUM DA12
COORDENAÇÃO - 1) Foi aprovado ad referendum pela Coordenação: 1) a solicitação de13
banca de defesa de dissertação da mestranda Cláudia Cardinalli Fernandes, no dia 16 de abril14
de 2016. Banca examinadora: Adelaine Laguardia Nogueira - UFSJ (orientadora e presidente),15
Ozana Aparecida do Sacramento - IFSUDESTE (titular externo), Luiz Manoel da Silva16
Oliveira - UFSJ (titular interno) e Eliana da Conceição Tolentino - UFSJ (suplente); 2) a17
solicitação de prorrogação de prazo de conclusão de curso e trancamento da matrícula de18
Poliana Magalhães Oliveira, seguindo os critérios do Setor de Processamento da Pós-19
graduação (SEPPG); 3) solicitação de estágio docência de Jaqueline Prudente de Morais, na20
disciplina “IELIT Literaturas em Língua Inglesa”, ministrada pela profª. Miriam de Paiva21
Vieira, no curso de Letras da UFSJ. ITEM 04- SOLICITAÇÃO DE BANCA22
EXAMINADORA DE DISSERTAÇÃO- Foram aprovadas as seguintes solicitações de23
banca examinadora de dissertação: 1) Evandro Figueiredo Candido, com o título: Sobreviver24
ao próprio espanto: escrita, memória e história em La casa de los espíritos, de Isabel Allende.25
Banca examinadora: Suely da Fonseca Quintana - UFSJ (orientadora e presidente), Prisca Rita26
Agustoni de Almeida Pereira - UFJF (titular externo), Alberto Ferreira da Rocha Júnior- UFSJ27
(titular interno) e Dylia Lysardo Dias - UFSJ (suplente). ITEM 05 - SOLICITAÇÃO DE28
ESTÁGIO DOCÊNCIA - Foram aprovados os seguintes pedidos de estágio docência de 3029
horas: 1) Noêmia de Lourdes Nascimento, na disciplina “Estudos Linguísticos: Teoria da30
argumentação”, ministrada pela professora Dylia Lysardo-Dias, na graduação em Letras da31
UFSJ. 2) Juliemerson José da Silva, na disciplina “Estudos Semânticos: Introdução”,32
ministrada pela professora Luciani Dalmaschio, na graduação em Letras da UFSJ. 3) Edna33
Cristina Silveira, na disciplina “Estudos Semânticos: Introdução”, ministrada pela professora34
Luciani Dalmaschio, na graduação em Letras - UFSJ. 4) Walquíria Domingues de Souza, na35
disciplina “Tópico Variável em Jornalismo Especializado - Jornalismo Cultural”, ministrada36
pelo professor João Barreto da Fonseca, na graduação de Jornalismo - UFSJ. 5) Guilherme37
Augusto de Freitas, na disciplina “Tópico Variável em Jornalismo Especializado - Jornalismo38
Cultural”, ministrada pelo professor João Barreto da Fonseca, na graduação de Jornalismo -39
UFSJ. 6) Júlio César Paula Neves, na disciplina “ELIN: Análise do discurso”, ministrada pela40
professora Dylia Lysardo-Dias, na graduação em Letras - UFSJ. ITEM 06 - APROVAÇÃO41
DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO DOCÊNCIA - Foram aprovados os relatórios de estágio42
docência dos seguintes mestrandos: 1) Júlio César Paula Neves. Não foi aprovado o relatório43
de estágio de Carolina Cândido Torres pela falta de documentação comprobatória, diário da44



graduação do professor Anderson Bastos Martins. ITEM 07 - SOLICITAÇÃO DE45
APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA ISOLADA - Foi aprovada pelo Colegiado a46
solicitação de Jaqueline Prudente Arantes sobre o aproveitamento da disciplina Literatura e47
Interdisciplinaridade, 60 horas, ministrada pelo professor Luiz Manoel da Silva Oliveira no48
primeiro semestre de 2017. ITEM 08 - APROVAÇÃO DAS DISCIPLINAS DO49
SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 - 1) Linha de pesquisa Discurso e Representação Social.50
A professora Dylia Lysardo-Dias interrogou sobre o andamento das alterações no mestrado51
encaminhadas junto com a proposta do doutorado. O professor Luiz Manoel da Silva Oliveira52
se comprometeu de se inteirar sobre o assunto, para tornar a enfocá-lo na próxima reunião.53
Em seguida, a professora Dylia Lysardo-Dias informou que em consulta aos professores da54
linha de pesquisa Discurso e Representação Social ficou decidido que as disciplinas a serem55
ofertadas no segundo semestre de 2018 seriam as seguintes: A) Teorias Críticas da Cultura, 6056
horas, ministrada pelo professor Cláudio Márcio do Carmo; B) Seminário de Tópico Variável57
em Práticas Discursivas: Teorias do Discurso, 60 horas, ministrada pela professora Dylia58
Lysardo-Dias; C) Seminário de Tópico Variável: Teorias da Enunciação: Princípios59
Fundantes, 30 horas, ministrada pela professora Luciani Dalmaschio. Ficam também aqui60
registradas as disciplinas que serão ofertadas no primeiro semestre de 2019: A) Seminário de61
Projeto de Pesquisa, 30 horas, ministrada pela professora Nádia Dolores Fernandes Biavati; B)62
Discurso e Identidades Sociais, 60 horas, ministrada pelo professor Antônio Luiz Assunção; C)63
Seminário de Tópico Variável em Práticas Discursivas: Escola e(M) Discurso(s), 60 horas,64
ministrada pelo professor Edmundo Narracci Gasparini. 2) Linha de pesquisa Literatura e65
Memória Cultural. O professor Luiz Manoel da Silva Oliveira relatou que está finalizando a66
consulta aos colegas e que apresentará as ofertas de disciplinas para 2018/2 e 2019/1 na67
próxima reunião do Colegiado. ITEM 09 - ESCLARECIMENTOS SOBRE A68
RENOVAÇÃO DE BOLSA DE MESTRADO - A representante discente Bruna Fernandes69
Barros trouxe os seguintes questionamentos dos mestrandos bolsistas: 1) para a renovação da70
bolsa é necessário que o artigo seja somente submetido para publicação ou precisa ser aceito?71
A resposta do Colegiado foi de que é necessário somente a submissão do artigo. 2) Se o72
estágio docência é pré-requisito para renovação da bolsa ou se pode ser feito em qualquer73
momento dos 24 meses do mestrado? A resposta do Colegiado foi negativa, pois não há74
respaldo legal, o que se pede é que antes da defesa da dissertação o discente deverá ter75
realizado o estágio docência. ITEM 10 - INFORMAÇÕES SOBRE O CEDOC - A pedido76
da professora Eliana da Conceição Tolentino, o Colegiado cederá a cópia da chave do77
CEDOC ao funcionário responsável para facilitar seu acesso ao local (conforme anexo 1, e-78
mail da Eliana). Após a confecção da chave fica a cargo do servidor que ele busque a mesma79
com o professor Luiz Manoel da Silva Oliveira. ITEM 11- INFORMES A) Foi decidido80
pelo Colegiado que a Sala 16, Miniauditório da Biblioteca, seria somente emprestada81
mediante solicitação via e-mail, que, segundo a lei vigente, é considerado documento oficial,82
e que a Secretaria do PROMEL comunicaria à Biblioteca sobre o empréstimo da sala e83
informando também toda comunidade acadêmica. B) Foi lida pelo professor Luiz Manoel da84
Silva Oliveira a carta enviada ao discente Anderson Geraldo Rodrigues, (anexo II), atendendo85
ao pedido de urgência da professora Suely da Fonseca Quintana (anexo III), tendo o discente86
o prazo máximo até o dia 29 de maio de 2018, para se manifestar e impetrar recurso contra87
sua desvinculação de matrícula. C) A professora Dylia Lysardo-Dias comunicou que estará88



em férias de 15 de junho a 13 de julho, para que o professor Luiz Manoel da Silva Oliveira89
esteja em férias na segunda quinzena de julho. Sem mais havendo a tratar, deu-se por90
encerrada a reunião, da qual eu, Michel Longatti de Resende, secretário da Coordenação do91
PROMEL, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. São João92
del-Rei, 02 de maio de 2018.93
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