
ATA DA 130ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA) REUNIÃO DE COLEGIADO DO1
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: MESTRADO EM LETRAS (TEORIA2
LITERÁRIA E CRÍTICA DA CULTURA). No dia 17 de dezembro 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, Cláudio Márcio do Carmo, Kátia Hallak Lombardi e o membro8
discente Igor Pires Zem El-Dine . – ITEM 01 – LEITURA PARA APROVAÇÃO DE9
PAUTA – O professor Luiz Manoel da Silva Oliveira procedeu à leitura da pauta da10
centésima trigésima reunião do Colegiado, que foi aprovada. ITEM 02 – LEITURA PARA11
APROVAÇÃO DE ATA - O professor Luiz Manoel da Silva Oliveira procedeu à leitura da12
ata correspondente à centésima vigésima nona reunião deste Colegiado, que foi aprovada,13
após alguns acertos sugeridos pelos membros. ITEM 03- AD REFERENDUM DA14
COORDENAÇÃO - 03.A) Solicitações discentes de aproveitamento de disciplinas15
isoladas cursadas dentro e fora da UFSJ: foram referendados pelo Colegiado os16
aproveitamentos das disciplinas cursadas como isoladas e autorizados pelo Coordenador dos17
seguintes discentes, desde que satisfeitas as exigências que se descrevem a seguir: 1)18
Discente: Júlio César Coelho dos Santos; disciplina a ser incluída no histórico: STV:19
Teorias da Enunciação: princípios fundantes, cursada no PROMEL em 2018/2; exigência:20
anuência da orientadora; 2) Discente: Hiago Igor de Lima; disciplina a ser incluída no21
histórico: Seminário de Tópico Variável em Práticas Discursivas: escola e(m) discurso(s),22
cursada no PROMEL em 2019/1; exigência: anuência do orientador; 3) Discente: Igor Pires23
Zem El-Dine; disciplina a ser incluída no histórico: Poder e Relações Sociais, cursada24
no PGHIS/UFSJ, em 2019/1, código da disciplina: 22017-2008; exigência: anuência do25
orientador; 4) Discente: Felipe de Souza Oliveira; disciplina a ser incluída no26
histórico: Poder e Relações Sociais, cursada no PGHIS/UFSJ, em 2019/1, código27
da disciplina: 22017-2008; exigência: anuência do orientador; 5) Discente: Samantha Ellen28
de Souza; disciplinas a serem incluídas no histórico: Discurso e Identidades29
Sociais (cursada no PROMEL em 2018/1) e Seminário de Tópico Variável em Práticas30
Discursivas: teorias do discurso (cursada no PROMEL em 2018/2); exigência: anuência do31
orientador; 6) Discente: Joice Pilar de Carvalho Souza; disciplinas a serem incluídas no32
histórico: Literatura e Interdisciplinaridade (cursada no PROMEL em 2018/1) e Teorias33
Críticas da Cultura (cursada no PROMEL em 2018/2); exigência: anuência do orientador; 7)34
Discente: Mônica Trindade Dias Magalhães; disciplinas a serem incluídas no35
histórico: Seminário de Tópico Variável: semiótica discursiva e das paixões(cursada no36
PROMEL em 2018/1) e Seminário de Tópico Variável em Práticas Discursivas: teorias do37
discurso (cursada no PROMEL em 2018/2); exigência: anuência do orientador; 8)38
Discente: Leonardo Júnio Sobrinho Rosa; disciplina a ser incluída no histórico: Literatura39
e Interdisciplinaridade ( cursada no PROMEL em 2018/1) e Memória e Identidade40
Cultural (cursada no PROMEL em 2018/2); exigência: anuência do orientador; 9)41
Discente: Ana Clara Delgado Santelli; disciplina a ser incluída no histórico: Seminário de42
Tópico Variável: laboratório experimental de tradução intersemiótica, cursada no43
PROMEL em 2019/1; exigência: anuência do orientador; 10) Discente: Carmen Roquini44
Juliacci Santana; disciplina a ser incluída no histórico: Literatura, História e Memória:45
perspectivas comparadas, cursada Programa de Pós-Graduação em Letras da UFLA -46
Universidade Federal de Lavras, em 2019/1; exigência: anuência do orientador; 11)47
Discente: Hanna Andressa do Carmo Furtado de Oliveira; disciplina a ser incluída no48
histórico: Literatura, História e Memória: perspectivas comparadas, cursada Programa de49



Pós-Graduação em Letras da UFLA - Universidade Federal de Lavras, em 2019/1 (histórico50
em anexo); exigência: anuência do orientador. 03.B) Foram referendados pelo Colegiado os51
seguintes pedidos de banca de defesa de dissertação autorizados anteriormente pelo52
Coordenador: 1) discente: Bruna Fernandes Barros; dissertação: RAP, resistência e(m)53
oralidade: representações de preconceito e subversão no RAP de Karol Conka; orientador:54
Cláudio Márcio do Carmo; data da defesa: 04/12/2019; membro titular externo: Renato55
Caixeta da Silva (CEFET-MG); membro titular interno: Nádia Dolores Fernandes Biavati;56
membro suplente: Luciani Dalmaschio; 2) discente: Carlos Henrique Bem Gonçalves;57
dissertação: Por uma Peformance Polêmica: as visadas argumentativas como estratégia de58
contestação da heterossexualidade complusória; orientador: Argus Romero Abreu de Morais;59
data da defesa: 23/08/2019; membro titular externo: Rodrigo Borba (UFRJ); membro titular60
interno: Luiz Ademir de Oliveira; membro suplente: Cláudio Márcio do Carmo; 3) discente:61
Jéssica Mônica de Carvalho; dissertação: O Florescer de Oshimi em Baudelaire: um estudo62
comparativo entre Aku No Hana e As Flores do Mal; orientadora: Maria Ângela de Araújo63
Resende; data da defesa: 19/12/2019; membro titular externo: Kelen Benfenatti Paiva (IF64
SUDESTE-MG); membro titular interno: Danilo José Zione Ferreti; membro suplente: Juliana65
Borges de Morais; e 4) discente: Natália Lima de Andrade; dissertação: A Performatividade66
de Villanelle e Henri: as representações de gênero em A Paixão, de Janette Winterson;67
orientador: Luiz Manoel da Silva Oliveira; data da defesa: 02/12/2019; membro titular68
externo: Shirley de Souza Gomes Carreira (FFP/UERJ); membro titular interno: João Barreto69
da Fonseca; membro suplente: Maria Ângela de Araújo Resende. 03.C) Foram referendadas70
pelo Colegiado as seguintes solicitações de estágio de docência autorizadas anteriormente71
pelo Coordenador: 1) discente/bolsista: Diana Trindade Drumond; orientador: Luiz Manoel da72
Silva Oliveira; duração: 30 horas; tipo: aulas e demais atividades docentes na disciplina ELLI:73
Literatura Estadunidense: prosa e poesia Século XX e XXI, sob regência do próprio74
orientador, no segundo semestre de 2019. no Curso de Letras da UFSJ- Língua Portuguesa e75
Suas Literaturas (COLET/UFSJ); 2) discente/bolsista: Felipe de Souza Oliveira; orientador:76
Antônio Luiz Assunção; duração: 30 horas; tipo: aulas e demais atividades docentes na77
disciplina Língua, Cultura e Discurso, sob regência da professora Patrícia Mara de Carvalho78
Costa Leite, no segundo semestre de 2019. no Curso de Letras da UFSJ - Língua Inglesa e79
Suas Literaturas (COLIL/UFSJ); 3) discente/bolsista: Guilherme Augusto de Freitas;80
orientador: João Barreto da Fonseca; duração: 30 horas; tipo: minicurso a ser oferecido no81
segundo semestre de 2019 para os discentes dos Cursos de Letras no Curso de Letras da UFSJ82
acerca das interações do RAP e da cultura hip-hop com a literatura e demais aspectos da83
cultura brasileira; 4) discente/bolsista: Igor Pires Zem El-Dine; orientador: Ivan Vasconcelos84
Figueiredo; duração: 30 horas; tipo: aulas e demais atividades docentes na disciplina Língua85
Portuguesa para Fins Específicos: análise e produção de textos argumentativos, sob regência86
da professora Laura Silveira Botelho, no segundo semestre de 2019, no Curso de Letras da87
UFSJ - Língua Portuguesa e Suas Literaturas (COLET/UFSJ); 5) discente/bolsista: Leânia88
Magalhães Ursine; orientador: Luciani Dalmaschio; duração: 30 horas; tipo: aulas e demais89
atividades docentes na disciplina Introdução à Semântica, sob regência da própria orientadora,90
no segundo semestre de 2019. no Curso de Letras da UFSJ - Língua Portuguesa e Suas91
Literaturas (COLET/UFSJ); e 6) discente/bolsista: Sarah Ferreira Rodrigues; orientador:92
Cláudio Márcio do Carmo; duração: 30 horas; tipo: aulas e demais atividades docentes na93
disciplina Ciências da Linguagem, do Departamento de Comunicação Social (Jornalismo) da94
UFSJ, sob regência do professor Paulo Henrique Caetano, no segundo semestre de 2019. 03.D)95
Foram referendados pelo Colegiado os seguintes Relatórios de Atividades do Bolsista,96
aprovados anteriormente pelo Coordenador, referentes às atividades desenvolvidas no97
primeiro semestre letivo de 2019 e entregues ao PROMEL a posteriori da última reunião do98



Colegiado daquele semestre letivo, a saber, em 11/07/2019: 1) discente/bolsista: Augusto99
Mancim Imbriani; orientadora: Maria Ângela de Araújo Resende; 2) discente/bolsista Igor100
Pires Zem El-Dine; orientador: Ivan Vasconcelos Figueiredo; 3) discente/bolsista Júlio César101
Paula Neves; orientadora: Dylia Lysardo-Dias; e 4) Thayná de Cássia do Nascimento Faria;102
orientadora: Kátia Hallak Lombardi. 03.E) Foi referendado pelo Colegiado o seguinte103
Relatório de Estágio de docência, aprovado anteriormente pelo Coordenador: 1)104
discente/bolsista: Thayná de Cássia do Nascimento Faria; orientadora: Kátia Hallak Lombardi.105
03.F) Foi referendado pelo Colegiado o pedido de desligamento do PROMEL do professor106
colaborador Ricardo Coelho, de 20/07/2019 e aceito anteriormente pelo Coordenador. 03.G)107
Foi referendado pelo Colegiado o requerimento de trancamento de matrícula da discente108
Thaís Pereira Lacaz, matrícula 2019220120011, autorizado pelo Coordenador, somente para o109
segundo semestre letivo de 2019, por necessidade de acompanhamento de membro da sua110
família acometido de doença grave. 03.H) O Colegiado não referendou o pedido de111
aproveitamento da disciplina isolada “Dimensões da Poesia e do Poético”, cursada pelo112
discente Augusto Mancim Imbriani, no Programa de Mestrado em Letras da UFLA -113
Universidade Federal de Lavras, em virtude da não apresentação do Histórico Escolar114
comprobatório da frequência e aprovação do referido discente. 03.I) O Colegiado referendou115
a solicitação de prorrogação do prazo para conclusão do Mestrado da discente Natália Lima116
de Andrade, autorizada anteriormente pela Coordenação; motivo: embora a discente já tivesse117
entregado a dissertação concluída ao orientador, professor Luiz Manoel da Silva Oliveira,118
antes do término do primeiro semestre de 2019, as funções de Coordenador do Mestrado119
exercidas pelo referido professor não lhe permitiram ler e corrigir todo o texto com a120
brevidade e a antecedência necessárias. 03.J) O Colegiado referendou as seguintes121
solicitações de auxílio ao estudante, para participação em eventos acadêmicos, autorizadas122
anteriormente pelo Coordenador: 1) discente: Igor Pires Zem El-Dine; valor: R$300,00123
(trezentos reais); evento: V CONEL - Congresso Nacional de Estudos Linguísticos, de 04 a124
06/12/2019, na UFES, em Vitória/ES; 2) discente: Rafael Júnior de Oliveira; valor: R$300,00125
(trezentos reais); evento: III Seminário Enunciação e Materialidade Linguística, na UFMG, de126
10 a 11/10/2019, em Belo Horizonte. OBS.: O Colegiado não referendou a solicitação de127
auxílio ao estudante da discente Sarah Ferreira Rodrigues. 03.K) O Colegiado referendou a128
seguinte solicitação de auxílio ao pesquisador: 1) docente: Kátia Hallak Lombardi; valor:129
R$300,00 (trezentos reais); evento: IV Jornada de Estudos Literários e Linguísticos da UFV,130
de 15 a 16/10/2019, em Viçosa/MG. ITEM 04 - APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE131
ATIVIDADES DO BOLSISTA - Foram aprovados os Relatórios de Atividades do Bolsista132
dos seguintes discentes: 1) Augusto Mancim Imbriani; 2) Beatriz Evangelista de Oliveira; 3)133
Carla Cassiano de Almeida; 4) Carmem Roquini Juliacci Santana; 5) Diana Trindade134
Drumond; 6) Felipe de Souza Oliveira; 7) Hanna Andressa do Carmo Furtado Oliveira; 8)135
Igor Pires Zem El-Dine: 9) Joice Pilar de Carvalho Souza: 10) Laila Cristina Zin: 11) Mônica136
Trindade Dias Magalhães: 12) Polyanna Riná Santos; 13) Rafael Júnior de Oliveira; e 14)137
Samantha Ellen de Souza. 04.1) Foram indeferidos os Relatórios de Atividades do Bolsista138
dos seguintes discentes, pela falta de anexação de comprovantes ao Relatório, ou por139
anexação incompleta dos referidos comprovantes das atividades desenvolvidas: 1) Bianca140
Resende Carvalho; 2) Camila da Silva Gomes; 3) Hiago Higor de Lima; 4) Leania Magalhães141
Ursine; 5) Sarah Ferreira Rodrigues; 6) Stella Maris de Carvalho Gonzalez; 7) Thaís Marley142
Ferreira da Silva; 8) Thamara Elisa Ferreira da Silveira; 9) Thayná de Cássia do Nascimento143
Faria; 10) Vic Stussi de Mello Martins; e 11) Vítor Nogueira Alves. ITEM 05 -144
APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÕES DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA - Foram aprovadas145
as solicitações de estágios de docência dos seguintes discentes: 1) Bianca Resende de146
Carvalho; 2) Guilherme Augusto de Freitas; 3) Stella Maris de Carvalho Gonzalez; 4) Thaís147



Marley Ferreira da Silva; 5) Vítor Nogueira Alves; e 6) Walquíria Domingues de Souza.148
ITEM 06 - APROVAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA - Foram149
aprovados os Relatórios de Estágio de docência dos seguintes discentes: 1) Diana Trindade150
Drumond; e 2) Igor Pires Zem El-Dine. 06.1) Não foram deferidos os Relatórios de Estágio151
de Docência dos seguintes discentes: 1) Felipe de Souza Oliveira (exigência: pedir à152
professora regente da disciplina onde o estágio ocorreu para reabri o diário de classe e153
registrar no campo “Observações” as participações do mestrando nas referidas aulas); e 2)154
Sarah Ferreira Rodrigues (exigência: pedir ao professor regente da disciplina onde o estágio155
ocorreu para apresentar uma cópia do diário de classe com o registro no campo156
“Observações” das participações do mestrando nas referidas aulas). ITEM 07 -157
APROVAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA158
CONCLUSÃO DO MESTRADO - Foram aprovadas as Solicitações de Prorrogação do159
Prazo para Conclusão do Mestrado dos seguintes discentes: 1) Helena Galdina Bezerra160
Porfírio; 2) Josiane Ester de Carvalho Souza; 3) Mateus Silveira Bello; 3) Marinege das161
Graças Rodrigues; e 4) Walquíria Domingues de Souza. 07.1) Foram indeferidas as162
Solicitações de Prorrogação do Prazo para Conclusão do Mestrado dos seguintes discentes: 1)163
Jaqueline Prudentes Arantes (faltou explicitar na Solicitação os motivos para o pedido de164
prorrogação); 2) Guilherme Augusto de Freitas (faltou apresentar os atestados médicos165
comprobatórios do pedido); e 3) Shely Adna das Graças (faltou apresentar as cópias impressas166
de todo o material produzido até o momento, com a devida anuência da orientadora). ITEM167
08 – REQUERIMENTO DE DISCENTE: a discente Rafaela Rosa de Oliveira Coelho168
solicitou a troca de orientador, em função de que o seu orientador até o momento, professor169
Ivan Vasconcelos Figueiredo, solicitou desligamento do Programa. O Colegiado ponderou170
que essa troca é procedente, porque a orientação é recém-começada. Assim sendo, o171
Colegiado autorizou a troca da referida orientação para o professor Antônio Luiz Assunção,172
que, sendo um dos membros do Colegiado presente, concordou com essa troca. ITEM 09 –173
QUALIFICAÇÃO DISCENTE 2020 - O Colegiado deliberou sobre a data de realização do174
Seminário de Qualificação Interna e Externa do PROMEL, para os discentes ingressantes em175
2018 e aqueles quen por ventura estejam em atraso para a qualificação: fixou-se a semana de176
13 a 17/04/2020, para a realização do referido em questão, assim como a data-limite de177
20/03/2020, tanto para os docentes/orientadores informarem ao PROMEL os nomes dos178
componentes das bancas, quanto para entrega dos textos aos examinadores. Essa data também179
é importante para que o PROMEL possa reservar todos os espaços físicos e os recursos180
necessários, assim como para elaborar um convite geral, com todas os horários das várias181
qualificações individuais, para toda a comunidade. O Colegiado relembra que os orientadores182
devem dar preferência ao uso do Skype ou à videoconferência para as qualificações, quando o183
examinador for de fora e residir longe de São João del-Rei, porque as verbas para184
deslocamento e diárias, caso continuem disponíveis no orçamento de 2020, deverão ser185
direcionadas para as defesas finais de dissertação. ITEM 10 – SELEÇÃO DE NOVOS186
ALUNOS – BANCAS, DATAS E DELIBERAÇÕES INICIAIS – O Colegiado definiu os187
membros da Banca de Seleção de Novos Alunos/2020 da seguinte forma: Linha de Pesquisa188
Discurso e Representação Social: Antônio Luiz Assunção (presidente), Cláudio Márcio do189
Carmo e Lucian Dalmaschio, como titulares, e Argus Romero de Abreu Morais, como190
suplente; Linha de Pesquisa Literatura e Memória Cultural: Eliana da Conceição Tolentino191
(presidente), Luiz Manoel da Silva Oliveira e Maria Ângela de Araújo Resende, como192
titulares, e João Barreto da Fonseca, como suplente. Caso haja prova de língua estrangeira193
(Inglês), a banca será composta por Miriam DE Paiva Vieira (presidente) e Edmundo Narracci194
Gasparini, como titulares, e Luiz Manoel da Silva Oliveira, como suplente. Ainda sobre a195
Seleção de Novos Alunos, o Colegiado determinou o seguinte: a) que a bibliografia a ser196



definida para as provas específicas nas duas linhas reflita com o máximo de fidedignidade a197
essência e a proposta do Programa, assim como deve estrar em consonância com as linhas de198
pesquisa e os projetos de pesquisa dos docentes do PROMEL; b) que as bancas têm o prazo-199
limite de 07/02/2020, para encaminhar ao PROMEL as listas bibliográficas completas, assim200
como as cópias xerográficas dos artigos e textos que possam ser copiados e que façam parte201
da bibliografia selecionada; c) caso as bancas não cumpram esse prazo, o Coordenador202
convoque uma reunião extraordinária do Colegiado para deliberar sobre a bibliografia do203
certame e informar isso às bancas; d) que até 07/02/2020 o Coordenador tenha finalizado o204
esboço final da forma final do Edital de Seleção; e e) por fim, o Colegiado esclarece que essas205
medidas são imprescindíveis para que o Edital em referência seja lançado e divulgado em206
fevereiro de 2020 e não ocorra o atraso no lançamento do Edital que houve na seleção de207
2019. ITEM 11 – APROVAÇÃO DA GRADE HORÁRIA, DOS ENCARGOS208
DOCENTES E DO OFERECIMENTO DE DISCIPLINAS PARA 2020/1: O Colegiado209
deliberou o seguinte sobre essa questão: Linha de Pesquisa DRS - Discurso e Representação210
Social: a) disciplina: “Seminário de Projeto de Pesquisa”, 30 horas, ministrante: Cláudio211
Márcio do Carmo, às quartas-feiras, de 14 às 18 horas; b) disciplina: “Estudos Culturais e212
Análise do Discurso: convergências e divergências”, 60 horas, ministrante: Antônio Luiz213
Assunção, às quintas-feiras, de 14 às 18 horas: e c) disciplina: “Seminário de Tópico Variável214
em Práticas Discursivas: escola e(m) discurso(s), 60 horas, ministrante: Edmundo Narracci215
Gasparini, às sextas-feiras, de 14 às 18 horas; Linha de Pesquisa LMC - Literatura e Memória216
Cultural: a) disciplina: “Seminário de Projeto de Pesquisa”, 30 horas, ministrante: Argus217
Romero Abreu de Morais, às quartas-feiras, de 14 às 18 horas; b) disciplina: Seminário de218
Tópico Variável: teoria queer, estudos de gênero e diversidade sexual”, 60 horas, ministrantes:219
João Barreto da Fonseca e Vanessa Maia Barbosa de Paiva, às quintas-feiras, de 14 às 18220
horas; e c) disciplina: “Literatura e Interdisicplinaridade”. 60 horas, ministrante: Luiz Manoel221
da Silva Oliveira, 60 horas, às sextas-feiras, de 14 às 18 horas. ITEM 12 - SOLICITAÇÕES222
DO MEMBRO DISCENTE - O membro discente do Colegiado, Igor Pires Zem El-Dine, fez223
as seguintes solicitações: a) que, se possível, as férias do secretário do PROMEL, Michel224
Longatti de Resende, não sejam mais marcadas para períodos anteriores ao fechamento de225
semestre e entrega de documentos dos discentes anterior às reuniões do Colegiado, pois o226
atendimento na Secretaria fica muito prejudicado, o que atrapalha os discentes. A isso, o227
Coordenador Luiz Manoel informou ao Colegiado que, embora entenda esses possíveis228
transtornos, a margem de manobra para marcação de férias anuais do secretário é muito229
reduzida, pois varios fatores têm que ser levados em consideração, além dos apontados pelo230
membro discente Igor, tais como período de seleção de novos alunos, calendário das231
qualificações, período de coleta de dados e preenchimento de dados dos discentes e e docentes232
na Plataforma Sucupira, período de férias do Coordenador e o atendimetno mínimo de alguma233
conveniência pessoal do secretário. Além dessas questões, o Coordenador lembrou que234
durante as férias do secretário o atendimento por e-mail foi incentivado e a entrega dos235
documentos pôde ser feita por debaixo da porta do PROMEL, dentro de envelopes, com236
confirmação posterior do recebimento por e-mail. Mesmo assim, a despeito dessas medidas, o237
Coordenador se comprometeu a pensar sobre mais medidas que venham a diminuir238
transtornos no atendimento aos discentes, por causa dos fatores mencionados; b) o membro239
discente Igor Pires Zem El-Dine soliciotu que os discentes tenham direito a uma cota240
determinada de xerox semestral, para que possam fazer cópias dos seus materiais de estudo. A241
isso, o professor Antônio Luiz Assunção defendeu a ideia de que os professores das242
disciplinas oferecidas no semestre incluam na cota semestral a que fazem jus as cópias dos243
materiais copiáveis que forem usar nas suas aulas, para distribuição aos alunos, como uma244
forma de atender esse pedido do membro discente Igor. A ideia foi encampada pelo Colegiado,245



desde que a cota semestral geral de xerox do PROMEL possa incluir essa nova solicitação,246
sem comprometer as necessidades do PROMEL; c) o membro Igor reclamou da defasagem de247
títulos na Biblioteca da UFSJ e solicitou que o PROMEL faça uma lista de livros para sugerir248
a UFSJ que os adquira. A isso, o Coordenador Luiz Manoel ponderou que até alguns anos249
atrás, a UFSJ lançava editais de compra de livros, com consulta aos cursos de graduação e de250
pós-graduação acerca de que títulos deveriam ser comprados. No entanto, provavelmente pela251
diminuição orçamentária levada a efeito pelo Governo Federal, esses editais não têm mais252
sido lançados. Porém, o coordenador Luiz Manoel, lembrou que na Biblioteca da UFSJ existe253
uma parte que é acervo exclusivo do PROMEL e pediu ao membro discente Igor que reforce254
essa informação junto aos outros alunos; d) o membro discente Igor Pires Zem El-Dine pediu255
que as informações no site do PROMEL sejam mais claras e e objetivas, ao que o256
Coordenador Luiz Manoel respondeu dizendo que gradativamente o secretário Michel tem se257
empenhado no sentido de atualizar essas informações, mas que esse processo tem sido lento258
em virtude das inúmeras demandas e transformações pelas quais o PROMEL tem passado,259
para a implantação do novo sistema de processamento da pós-graduação, o SIGAA; a260
migração de todos os dados de processamento do Programa do Sistema Pos-Grad para o261
SIGAA; e as alterações da estrutura do PROMEL para a possível criação do doutorado, caso a262
CAPES aprove o pedido que provavelmente será encaminhado em 2020, ou, no máximo, em263
2021. De qualquer modo, o Coordenador afirmou que, mesmo com tantas situações ocorrendo264
aos mesmo tempo, envidará esforços para que o site do PROMEL esteja sempre atualizado; e)265
o membro discente Igor Pires Zem El-Dine trouxe a demanda dos discentes do PROMEL266
sobre uma sala de estudos e e permanência para eles, com o que todos os membros do267
Colegiado concordaram. Assim, o Coordenador, mesmo frisando que o espaço físico sempre268
foi um problema muito complicado de se resolver na UFSJ com um todo e no CDB269
particularmente, se comprometeu a levar essa solicitação às instâncias competentes da UFSJ,270
para tentar atender esse pedido; e f) por fim, o membro discente Igor Pires Zem El-Dine pediu271
esclarecimentos sobre se de fato os bolsistas não poderiam ter empregos formais e receberem272
a bolsa de estudos concomitantemente. A isso, o Coordenador Luiz Manoel e o Vice-273
Coordenador Antônio Luiz Assunção informaram que já foram feitas consultas anteriores à274
PROPE a esse respeito e que as respostas foram negativas, sinalizando para o que parece ser275
uma política da UFSJ da não permissão do trabalho remunerado formal com o recebimento de276
bolsa de estudos. No entanto, o Coordenador Luiz Manoel comprometeu-se a voltar a essa277
questão junto à PROPE, já que parece que em alguns casos o entendimento de outras278
universidades federais não é exatamente igual ao da UFSJ, caso não haja embargos nesse279
sentido dos órgãos financiadores da bolsa. ITEM 13 - INFORMES: a) o Coordenador Luiz280
Manoel informou ao Colegiado que estará em férias de 02 a 30 de janeiro de 2020 e que nesse281
período será substituído na Coordenação do PROMEL pelos seguintes professores: 1) de 02 a282
04/01/2020, pelo professor Edmundo Narracci Gasparini; 2) de 05 a 18/01/2020, pela283
professora Eliana da Conceição Tolentino; e 3) de 19 a 30/01/2020, pelo professor Cláudio284
Márcio do Carmo. O Coordenador Luiz Manoel agradeceu a mobilização e a boa vontade de285
todos os três docentes, para tornar possíveis as suas férias e esclareceu que o Vice-286
Coordenador Antônio Luiz Assunção não o pôde substituir nas férias em nenhum momento287
porque ele estará em férias judiciais por todo o período em questão; 2) o Coordenador Luiz288
Manoel informou ao Colegiado o pedido de desligamento do PROMEL feito pelo Prof. Ivan289
Vasconcelos Figueiredo, com a alegação de motivos pessoais e familiares. Em virtude disso, o290
Coordenador Luiz Manoel informou ao professor Ivan que esse desligamento se dará tão logo291
o seu orientando Igor Pires Zem El-Dine defenda sua dissertação de mestrado, o que está292
previsto para agosto de 2020. Com isso, o professor Ivan concordou, porém pediu que a293
orientação recém-começada da discente Rafaela Rosa de Oliveira Coelho passe para outro/a294



discente, situação que já foi resolvida, conforme consta no Item 08 desta Ata, no qual a295
discente em questão solicita que seu novo orientador seja o professor Antônio Luiz Assunção,296
o que foi aceito por ele e referendado pelo Colegiado; e 3) por fim, o Coordenador Luiz297
Manoel informou que reiterará o pedido para que todos os discentes atualizem o CV Lattes e298
que procurem o Michel durante janeiro e fevereiro, para a migração dos dados do CV Lattes299
para a Plataforma Sucupira. A isso, o professor Cláudio Márcio do Carmo perguntou se já300
poderia excluir do seu CV Lattes a informação de orientação do discente Lucyan Alan301
Peixoto, que parece ter abandonado o Programa. A isso, o Coordenador Luiz Manoel302
informou ao professor Cláudio que ele pode fazer isso e que ele providenciará com a maior303
celeridade possível todos os processos de exclusão de discentes desistentes. Após isso, sem304
mais havendo a tratar, às 18:40 horas deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Luiz Manoel305
da Silva Oliveira, Coordenador do PROMEL e presidente deste Colegiado, em virtude das306
férias do secretário Michel Longatti de Resende, lavrei a presente Ata, que, após lida e307
aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes. São João del-Rei, 17 de dezembro308
de 2019.309

Luiz Manoel da Silva Oliveira_________________________________________________
Antônio Luiz Assunção ______________________________________________________
Cláudio Márcio do Carmo ____________________________________________________
Kátia Hallak Lombardi ______________________________________________________
Igor Pires Zem El-Dine ______________________________________________________
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