
ATA DA 135ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO DE1
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: MESTRADO EM2
LETRAS (TEORIA LITERÁRIA E CRÍTICA DA CULTURA). No dia 25 de3
novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-se o Colegiado do4
Programa de Pós-Graduação: Mestrado em Letras (Teoria Literária e Crítica da Cultura)5
da UFSJ, por videoconferência, na plataforma Google Meet. Estavam presentes na sala6
virtual os seguintes professores: Luiz Manoel da Silva Oliveira (presidente da reunião),7
Antônio Luiz Assunção, Ivan Vasconcelos Figueiredo, João Barreto da Fonseca, o8
membro discente, Laura Dela-Sávia Braga e Castro e o secretário do Curso, Michel9
Longatti de Resende. – ITEM 01 – LEITURA PARA APROVAÇÃO DE PAUTA –10
O professor Luiz Manoel da Silva Oliveira procedeu à leitura da pauta da centésima11
trigésima quinta reunião do Colegiado, que foi aprovada. ITEM 02 – LEITURA12
PARA APROVAÇÃO DA ATA DA 134ª REUNIÃO DE COLEGIADO - O13
professor Luiz Manoel da Silva Oliveira procedeu à leitura da ata da centésima14
trigésima quarta reunião do Colegiado, que foi aprovada. ITEM 03 - AD15
REFERENDUM DA COORDENAÇÃO - Foram aprovadas ad referendum pelo16
Coordenador as seguintes solicitações: 1) Solicitações de formação de banca17
examinadora de defesa de dissertação dos seguintes discentes: a) Paloma Bianca18
Lopes de Assis, intitulada “A reforma agrária como arena política: o conflito de19
nomeações entre MST e a mova direita na nova república brasileira (1985 - 2019).20
Banca: Argus Romero Abreu de Morais (PNPD-UFSJ - presidente/orientador); Luiz21
Paulo da Moita Lopes (UFRJ - titular externo); Cláudio Márcio do Carmo (UFSJ -22
titular interno); Edmundo Narracci Gasparini ( UFSJ - suplente). b) Walquíria23
Domingues de Souza, intitulada “Quando o jornalismo e literatura se encontram: uma24
leitura crítica de Holocausto Brasileiro e seu impacto na memória social”. Banca: João25
Barreto da Fonseca (UFSJ - presidente/orientador); Maria da Conceição Silva Soares26
(UERJ - titular externo); Eliana da Conceição Tolentino (UFSJ - titular interno);27
Vanessa Maia Barbosa de Paiva ( UFSJ - suplente). c) Laila Cristina Zin, intitulada “A28
diferença (nem tão) invisível: identidade autista pensada de dentro do espectro”. Banca:29
João Barreto da Fonseca (UFSJ - presidente/orientador); Ana Cristina Nascimento30
Givigi (UFRB - titular externo); Vanessa Maia Barbosa de Paiva (UFSJ - titular interno);31
Eliana da Conceição Tolentino ( UFSJ - suplente). 2) Aprovação de auxílio financeiro32
ao pesquisador dos seguintes professores: a) Antônio Luiz Assunção - publicação do33
livro intitulado “Discursos e Narrativas: entre conflitos e deslocamentos”, em versão34
impressa e e-book, no valor de R$ 5.690,00, conforme as normas da Instrução35
Normativa PROMEL/UFSJ 01/2021. b) Luciani Dalmaschio - publicação do livro36
intitulado “Conflitos e deslocamentos em Práticas de Linguagem”, em versão impressa37
e e-book, no valor de R$ 6.700,00, conforme as normas da Instrução Normativa38
PROMEL/UFSJ 01/2021. c) Edmundo Narracci Gasparini - publicação do livro39
intitulado “Engajamento em foco - língua, discursos históricos e representações sociais”,40
em versão impressa e e-book, no valor de R$ 6.290,00, conforme as normas da41
Instrução Normativa PROMEL/UFSJ 01/2021. 3) Foram aprovadas as solicitações de42
estágio docência dos seguintes discentes: a) Kelvin Matheus da Silva Rosa, na43
disciplina Documentário, ministrada pelos professores João Barreto da Fonseca e44
Vanessa Maia Barbosa de Paiva, no segundo semestre de 2021, do curso de45
Jornalismo/Comunicação da UFSJ; b) Joice Pilar de Carvalho Souza, na disciplina46
Reportagens Especiais, no segundo semestre de 2021, do curso de47
Jornalismo/Comunicação da UFSJ. ITEM 04 - SOLICITAÇÃO DE48
APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS ISOLADAS - Foram aprovadas as49
seguintes solicitações de aproveitamento de disciplina isolada: 1) Brenda Leide Silva50



Mariano - disciplina Teorias Críticas da Cultura- , 60 horas, ministrada pelo professor51
Cláudio Márcio do Carmo, cursada no primeiro período letivo de 2021; 2) Alex Júnior52
Ferreira: disciplina Memória e identidade cultural, 60 horas, ministrada pela professora53
Eliana da Conceição Tolentino, cursada no primeiro período letivo de 2021. 3) Tassiana54
Calsavara Andrade: disciplina Memória e identidade cultural, 60 horas, ministrada pela55
professora Eliana da Conceição Tolentino, cursada no primeiro período letivo de 2021 e56
disciplina Seminário de Tópico Variável: interlocuções: estudos comparados entre a57
literatura e outras artes, ministrada pela professora Miriam de Paiva Vieira, cursada no58
quarto período de ensino remoto de 2020. 4) Rosilane Faccion Cipriani- disciplina59
Teorias Críticas da Cultura- , 60 horas, ministrada pela professora Maria Ângela de60
Araújo Resende, cursada no quarto período de ensino remoto de 2020; Foi indeferida a61
solicitação de aproveitamento de disciplina isolada:- Foi indeferida a solicitação de62
aproveitamento da disciplina isolada de Rosilane Faccion Cipriani, disciplina: Lietartura63
e interdisciplinaridade, ministrada no primeiro semestre do ano letivo de 2019,64
justificativa: a solicitação para aproveitamento de disciplinas isoladas são dois anos,65
portanto foi expeirado a validade da disciplina em julho de 2021. ITEM 05 -66
SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Foi indeferido a solicitação de67
prorrogação de prazo de Ana Clara Delgado Santelli devido a falta de documentação68
enviada para análise do Colegiado. ITEM 06- SOLICITAÇÃO DO DISCENTE69
EDMAR LIMA - O discente Edmar Lima expressou preocupação com a sua70
comprovação em língua inglesa, que ele esperava comprovar ainda em 2021. No entanto,71
a DICON, segundo ele, deixou de cadastrar 36 horas no seu histórico, assim como72
também registrou que faltava se submeter ao ENADE. Consultando a COLIL, o73
discente teve a resposta de que de fato houve erro da DICON, ou seja, não há74
necessidade de fazer o ENADE, assim como não falta carga horária de disciplinas a75
comprir. Contudo, a inclusão do nome do discente em nova lista de formatura vai76
demorar mais que o tempo estipulado pelo Colegiado do PROMEL para os discentes de77
2020 comprovarem a proficiência em língua estrangeira. Em vista disso, o discente78
solicita ao Colegiado que lhe conceda um prazo maior para essa comprovação. Tendo o79
coordenador Luiz Manoel comprovado as informações dadas pelo discente Edmar,80
inclusive com a confirmação da sua orientadora, Eliana da Conceição Tolentino, ele81
aprovou ad referendum a solicitação do discente. O Colegiado do PROMEL deferiu a82
decisão do coordenador Luiz Manoel. ITEM 07 - SOLICITAÇÃO DA DISCENTE83
ANA FLÁVIA PEREIRA DE MIRANDA - Foi analisada a solicitação da discente e84
por recomendação do Colegiado foi pedido que a secretaria entre em contato com a85
PROPE para possibilidade de fazer mestrado sanduíche. ITEM 08 – ITENS86
LEVANTADAS PELO LUIZ MANOEL . O professor Luiz Manoel informou que os87
discentes Lucyan Alan Peixoto e Saulo Framil Bernardino Silva não responderam às88
cartas registradas e aos e-mails remetidos sobre as suas desvinculações por abandono de89
curso e informação de jubilação. Dessa forma, será dado seguimento nos processos de90
desligamento de ambos os discentes, com o que o Colegiado concordou. Sem mais91
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual eu, Michel Longatti de Resende,92
secretário do PROMEL, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada93
por todos. São João del-Rei, 25 de novembro de 2021.94
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