
ATA DA 139ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA) REUNIÃO DE COLEGIADO
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: MESTRADO EM LETRAS
(TEORIA LITERÁRIA E CRÍTICA DA CULTURA). No dia 28 de junho do ano de
dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Colegiado do
Programa de Pós-Graduação: Mestrado em Letras (Teoria Literária e Crítica da Cultura)
da UFSJ, por videoconferência, na plataforma Google Meet. Estavam presentes na sala
virtual os seguintes professores: Nádia Dolores Fernandes Biavati (presidente da
reunião), Antônio Luiz Assunção, Luiz Manoel da Silva Oliveira, Ivan Vasconcelos
Figueiredo, o membro discente, Laura Dela-Sávia Braga e Castro e o secretário do
Curso, Michel Longatti de Resende. – ITEM 01 – LEITURA PARA APROVAÇÃO
DE PAUTA – A professora Nádia Dolores Fernandes Biavati procedeu à leitura da
pauta da trigésima nona reunião do Colegiado, que foi aprovada. ITEM 02 -
LEITURA DAS ATAS DA 138ª REUNIÃO DE COLEGIADO- A professora Nádia
Dolores Fernandes Biavati procedeu à leitura da ata da centésima trigésima oitava
reuniões do Colegiado, que foi aprovada. ITEM 03 - AD REFERENDUM DA
COORDENAÇÃO - Foram aprovadas por ad referendum as seguintes solicitações: 1)
Primeira Retificação do Edital de Credenciamento, publicada em 09 de junho de 2022. 2)
A venda dos livros Conflitos e deslocamentos em práticas de linguagem e Discursos e
Narrativas: entre conflitos e deslocamentos, ambos publicados pelo PROMEL no ano
de 2022, no valor de R$20,00 (vinte reais) o exemplar. ITEM 04- PARECERES DOS
CANDIDATOS DO CREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO PROMEL - A
professora Nádia D F Biavati alertou sobre a organização dos procedimentos em relação
ao credenciamento, lembrando o regimento, que registra a necessidade dos pareceres
dos credenciamentos passarem, antes, pela reunião do grupão de professores do
PROMEL. Após o parecer do grupo geral de professores do programa, que será no dia
18 de agosto de 2022, haverá a oportunidade de homologação dos resultados pelo
colegiado do programa. ITEM 05 - SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO
AO ESTUDANTE - Foi indeferida a solicitação de auxílio financeiro total de Larissa
Fonseca e Silva pelo motivo de não conter o valor do ônus e nem a descrição dos gastos.
Foi solicitado à secretaria que entre em contato com a discente para que a discente
adeque a sua solicitação. O colegiado definiu que a ajuda à aluna consistirá no valor
para a inscrição ao evento, se comprovada. Assim, se os gastos forem comprovados, o
auxílio será deferido por ad referendum da coordenação. ITEM 06 -
DESLIGAMENTO DE MATRÍCULA DE GUILHERME AUGUSTO DE
FREITAS - Foi aprovado pelo Colegiado o início do processo de desligamento do
discente Guilherme Augusto de Freitas (entrada em 2017) pelo motivo de abandono de
curso. ITEM 07 - APROVAÇÃO DE RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM
DOCÊNCIA - Foi aprovado o relatório de estágio docência de Olívia Gonçalves
Monteiro, nas disciplinas Gêneros Acadêmicos e Língua Portuguesa para fins
específicos: Gêneros Acadêmicos, do primeiro período do curso de Letras da UFSJ,
ministrada pela Profa. Dra. Nádia Dolores Fernandes Biavati. ITEM 08 - ATRASO DE
BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO - A professora Nádia D F Biavati relatou
ao Colegiado se a discente Mônica Trindade Magalhães poderia defender sua
dissertação 10 dias após o encerramento do primeiro semestre letivo de 2022, sem que
haja a necessidade de solicitação de prorrogação de prazo. Como a orientadora
salientou que provavelmente não haverá tempo hábil para a defesa após 10 dias do
prazo final, o Colegiado indeferiu a solicitação da professora e orientou que seja
enviado pela aluna o pedido de prorrogação de prazo de conclusão de curso, e se houver
condições, que seja marcada a banca. ITEM 9 - MUDANÇA NAS ESTRUTURAS
CURRICULARES DO PROMEL - A profa. Nádia relatou ao Colegiado a



necessidade de adequações nas estruturas curriculares do PROMEL, no tema de
elaboração de dissertação, para que os discentes não fiquem sem matrículas em nenhum
momento do Curso. O Colegiado optou por adequar, mas que seria necessário observar
o projeto pedagógico do curso para terem embasamento e alterar a APCN do Curso.
ITEM 10 - PROVAS DE PROCESSO SELETIVO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
- Após breve discussão do Colegiado fica determinado o veto de aproveitamento de
notas de língua estrangeira de processos seletivos de anos diferentes. As notas a serem
validadas no processo seletivo são aquelas previstas em processos seletivos constados
no edital e apenas específicas para cada turma que ainda não tem aprovação em exame
de graduação ou nos exames aprovados em edital. Não serão consideradas as provas
específicas ministradas pelo programa em ano anterior ao da seleção para o qual o aluno
foi aprovado. ITEM 11 - QUALIPÓS - Foi aprovada pelo Colegiado a publicação de
livros de autoria própria, para que sejam publicados a partir dos gastos da verba do
QUALIPÓS. Será divulgado e feito um levantamento entre os docentes que se
enquadrem nas exigências do benefício firmado, a apreciação à obra acontecerá na
reunião do próximo 18 de agosto, início do semestre 2022.2. ITEM 12 - INFORMES -
A profa. Nádia D F Biavati relatou a possibilidade de um consultor para a nova APCN.
Em um primeiro contato ao telefone com o Prof. Sílvio, ele se manifestou favorável em
um primeiro momento, porém ainda não respondeu às mensagens enviadas por
Whatsapp. A coordenação fez novamente contato com o professor na tentativa dele se
manifestar e combinar o início dos trabalhos, mas o professor ainda não respondeu. A
representante discente, Laura Dela-Sávia relatou que os alunos estão solicitando
prorrogação de prazo para o Seminário de Qualificação da turma de 2020. Após breve
discussão, o Colegiado decidiu que não haverá prorrogação de prazo. A data limite de
qualificação para a turma de 2020 é 30 de agosto de 2022. Sem mais havendo a tratar,
deu-se por encerrada a reunião da qual eu, Michel Longatti de Resende, secretário do
PROMEL, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. São
João del-Rei, 28 de junho de 2022.
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