
ATA DA 128ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO DE COLEGIADO DO1
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: MESTRADO EM LETRAS (TEORIA2
LITERÁRIA E CRÍTICA DA CULTURA). No dia 05 de junho do ano de dois mil e3
dezenove, 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 da UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei. Estavam6
presentes os seguintes professores: Luiz Manoel da Silva Oliveira (presidente da reunião),7
Antônio Luiz Assunção, Nádia Dolores Fernandes Biavati e a membro discente Aline Reis8
Serpa. – ITEM 01 – LEITURA PARA APROVAÇÃO DE PAUTA – O professor Luiz9
Manoel da Silva Oliveira procedeu à leitura da pauta da centésima vigésima oitava reunião do10
Colegiado, que foi aprovada. ITEM 02 – LEITURA PARA APROVAÇÃO DE ATA - O11
professor Luiz Manoel da Silva Oliveira procedeu à leitura da ata correspondente à centésima12
vigésima sétima reunião deste Colegiado, que foi aprovada. ITEM 03- AD REFERENDUM13
DA COORDENAÇÃO - Foram aprovadas as seguintes solicitações: 1) Banca examinadora14
de defesa de dissertação da mestranda Elizângela Dâmaso Andrade, intitulada “ A ficção15
subversiva de Angela Carter em A Câmara Sangrenta e outras histórias: a representação de16
personagens femininas na reescritura de contos clássicos tradicionais”, composta pelos17
seguintes membros: Luiz Manoel da Silva Oliveira - UFSJ (orientador/presidente), Tarso do18
Amaral de Souza Cruz - UERJ (titular externo), Suely da Fonseca Quintana - UFSJ (titular19
interna) e Kátia Hallak Lombardi - UFSJ (suplente). 2) Aprovação dos aplicadores de provas20
do Processo Seletivo de Novos Alunos - Edital 02/2019 - UFSJ/PROMEL: A) Banca de21
aplicação da prova escrita de DRS em 20/05/19, às 09 horas, na sala 2.61 - Nádia Dolores22
Fernandes Biavati e Antônio Luiz Assunção, suplente: Cláudio Márcio do Carmo; B) Banca23
de aplicação da prova escrita de LMC em 20/05/19, às 09 horas, na sala 2.62 - Eliana da24
Conceição Tolentino e Melissa Marques Gonçalves Boëchat, suplente: Ricardo Coelho; C)25
Banca de aplicação da prova de Inglês para a linha DRS em 20/05/19, às 14:30 horas, na sala26
2.61 - Edmundo Narracci Gasparini e Luciani Dalmaschio, suplente: João Barreto da Fonseca;27
D) Banca de aplicação da prova de Inglês para a linha LMC em 20/05/19, às 14:30 horas, na28
sala 2.62 - Ivan Vasconcelos Figueiredo e Kátia Hallak Lombardi, suplente: Luiz Manoel da29
Silva Oliveira; E) Banca de avaliação dos planos de estudo dos candidatos da linha DRS em30
21/05/19 - Claúdio Márcio do Carmo, Nádia Dolores Fernandes Biavati e Antônio Luiz31
Assunção; F) Banca de avaliação dos planos de estudos dos candidatos da Linha LMC em 2132
e 22/05/19 – Eliana da Conceição Tolentino, Melissa Marques Gonçalves Böechat e Ricardo33
Coelho. 3) Viagem do bolsista PNPD Argus Romero Abreu de Morais ao Artic MSCA-IF34
Simposium, realizado na cidade de Tromso, na Noruega, de 13 a 15 de maio de 2019. ITEM35
04 - APROVAÇÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS AOS ESTUDANTES - Foram36
aprovadas as seguintes solicitações: 1) Igor Pires Zem El-Dine; 2) Carla Cassiano de Almeida;37
3) Rafael Júnior de Oliveira; 4) Dulcinéa Silva Jerônimo; 5) Edna Cristina Silveira; 6) Felipe38
de Souza Oliveira. ITEM 05 - APROVAÇÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS AO39
PESQUISADOR - Foram aprovadas as seguintes solicitações: 1) Nádia Dolores Fernandes40
Biavati; 2) Luciani Dalmaschio. ITEM 06 - APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EM41
DISCIPLINAS ISOLADAS - Foram aprovados os créditos em disciplina isolada das42
seguintes mestrandas: 1) Aline Reis Serpa, disciplina Literatura e Interdisciplinaridade, 6043
horas/aulas, ministrada pelo professor Luiz Manoel da Silva Oliveira, no primeiro semestre de44
2018; 2) Diana Trindade Drumond, disciplina Literatura e Interdisciplinaridade, 6045
horas/aulas, ministrada pelo professor Luiz Manoel da Silva Oliveira, no primeiro semestre de46
2018. ITEM 07 - APROVAÇÃO DE RELATÓRIO DE ESTÁGIO DOCÊNCIA - Foi47



aprovada a solicitação da mestranda Adriene Aparecida Carvalho, 30 horas, sendo realizado48
um minicurso intitulado “Pensando o sujeito na análise do discurso”, na Semana Acadêmica49
de Letras - UFSJ. ITEM 08 - APROVAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA REUNIÃO DE50
COLEGIADO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019 - Foi aprovada a data de 11 de julho51
de 2019 como sendo a última reunião de Colegiado para o primeiro semestre de 2019. ITEM52
09 - APROVAÇÃO DA GRADE HORÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 -53
Foi aprovada a grade horária do segundo semestre do PPG em Letras, conforme anexo I.54
ITEM 10 - SOLICITAÇÕES DE ALUNOS - A aluna Hanna Andressa Furtado (orientanda55
da professora Melissa Böechat)) solicitou uma documentação referente à aprovação de56
coorientação da professora Roberta Franco (UFLA). O professor Luiz Manoel da Silva57
Oliveira orientou e foi referendado pelo Colegiado que a ata do Colegiado seja58
disponibilizada para comprovação do pedido e trâmites necessários da professora59
coorientadora. As alunas Josiane Ester de Carvalho Souza (orientanda do professor Cláudio60
Márcio do Carmo) e Helena Galdina Bezerra Porfírio (orientanda da professora Eliana da61
Conceição Tolentino) gostariam de saber se há outra data agendada para a Qualificação dos62
seus trabalhos, pois elas não puderam se apresentar no seminário anterior junto com os outros63
discentes, por motivos já justificados pelos orientadores anteriormente. O Colegiado orientou64
que as discentes procurem seus orientadores e que sejam marcadas novas datas. ITEM 09 -65
INFORMES - A secretaria do PROMEL informa que não houve resposta do professor João66
Barreto da Fonseca e do seu orientando Saulo Framil Bernardino Lobo sobre a conclusão dos67
textos da dissertação que deveriam ter sido enviados para justificar e embasar a solicitação de68
prorrogação de prazo de conclusão de curso, conforme a solicitação apresentada pelo69
Colegiado. O professor Luiz Manoel informou que a mestranda Camila Ferreira Diniz não se70
manifestou acerca das correções solicitadas pela Banca Examinadora da sua dissertação. Caso71
a discente não responda ao cronograma de mudanças no tempo devido, ela será desvinculada72
do Programa a revelia, tendo em vista o seu não pronunciamento. O professor Luiz Manoel73
relatou que ele e o vice-coordenador, prof. Antônio Luiz, tiveram uma reunião informal com o74
professor Fuad, coordenador do PPG de Psicologia/UFSJ, que analisou a proposta de APCN75
do Curso de Doutorado enviada pelo PROMEL em 2013 e a resposta da CAPES. À vista76
disso, o prof. Fuad fez o seguinte breve diagnóstico: que as pesquisas docentes precisam77
dialogar mais umas com as outras; que há necessidade de haver mais publicações dos78
docentes com seus orientandos; que é premente formar grupos de pesquisa que se encaixem79
nas pesquisas dos professores. Orientou a mudança de estrutura no Programa, para que80
possam se abrir duas áreas de concentração, melhorando a adequação e a qualificação do81
Curso. A professora Nádia Dolores Fernandes Biavati relatou que é necessária uma reunião82
do grupão de professores para discutirem as resoluções que deverão ser elaboradas e83
implementadas; marcou-se então a próxima reunião do grupão dos docentes do PROMEL84
para o dia 04 de julho de 2019. O Colegiado se pronunciou sobre o discente Lucyan Peixoto,85
que terá até julho de 2019 para solicitar a banca examinadora de defesa de dissertação;86
contudo, pelo não vencimento do prazo o Colegiado se declarou não apto para analisar e votar87
sobre a situação do aluno. De acordo com essa circunstância, a professora Nádia Dolores88
Fernandes Biavati solicitou que o Colegiado revise a normatização sobre os bolsistas e89
defesas de dissertações. A pedido do Colegiado, o professor Argus Romero de Abreu Morais90
fez um breve relato sobre o andamento da escrita da dissertação do mestrando Carlos91
Henrique Bem Gonçalves, cuja orientação passou da profa. Dylia Lysardo Dias para o92
referido professor Argus. Nesse relato, o professor Argus afirmou que prevê que o orientando93
consiga defender a dissertação dentro do prazo, mas que enviaria um e-mail, pormenorizando94



a real situação do referido orientando. Sem mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a95
reunião, da qual eu, Michel Longatti de Resende, secretário da Coordenação do PROMEL,96
lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por todos. São João del-Rei, 0597
de junho de 2019.98
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