
ATA DA 142ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO DE1
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: MESTRADO EM2
LETRAS (TEORIA LITERÁRIA E CRÍTICA DA CULTURA). No dia 02 de3
setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete 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: Nádia Dolores Fernandes Biavati (presidente da7
reunião), Antônio Luiz Assunção, Luiz Manoel da Silva Oliveira, e a membro discente,8
Laura Dela-Sávia Braga e Castro – ITEM 01 – LEITURA PARA APROVAÇÃO DE9
PAUTA – A professora Nádia Dolores Fernandes Biavati procedeu à leitura da pauta da10
centésima quadragésima segunda reunião do Colegiado, que foi aprovada. ITEM 02 -11
AD REFERENDUM DA COORDENAÇÃO - Foram aprovados os ad referendum12
das seguintes solicitações e relatório: 1) O Prazo final para entrega dos diplomas de13
graduação dos novos alunos (turma 2022) será de até o dia 03 de outubro de 2022. 2)14
Banca de Seminário de Qualificação de Edmar Augusto de Lima Silva, a ser realizada15
no dia 06/09/2022, às 14h e 30min, intitulada: Tu, impossivelmente morto: sem ti e16
sempre contigo – a construção do eu/outro em Morreste-me, com a Banca avaliadora:17
Eliana da Conceição Tolentino (presidente/orientadora - UFSJ), Denis Leandro18
Francisco (titular externo - UFLA). 3) Relatório de estágio docência de Thais Carvalho19
Faria Monteiro, orientanda da professora Adelaine Laguardia Nogueira, realizado na20
disciplina Literatura Afro-estadunidense, ministrada pelo professor Luiz Manoel da21
Silva Oliveira, na graduação do curso de Letras da UFSJ. ITEM 03-22
APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA ISOLADA - Foi aprovada a solicitação da23
discente Edna Costa Carvalho Grassi de aproveitamento da disciplina isolada Memória24
e Identidade Cultural, ministrada pela professora Eliana da Conceição Tolentino, no25
primeiro semestre de 2022. ITEM 04 - SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DAS26
ATIVIDADES ACADÊMICAS - Foi aprovada a solicitação de licença das atividades27
acadêmicas da discente Nathiéry Sandim Guimarães, uma vez que lhe é garantido o28
afastamento por lei, após apresentação da certidão de nascimento de seu recém-nascido.29
ITEM 05 - SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA - Foi aprovada a30
solicitação de estágio de docência da discente Elaine Carolina Pinto, orientanda da31
professora Kátia Hallak Lombardi, com o minicurso intitulado Retratos femininos:32
reflexões sobre a imagem das mulheres, a ser oferecido entre os dias 17 e 21 de33
outubro de 2022. ITEM 06- INFORMES - A professora Nádia informa que está em34
processo de preenchimento da documentação do Sistema de concessão de bolsas da35
CAPES e das informações do sistema Linha direta para concorrer a dois editais: O36
primeiro diz respeito ao Programa de Fortalecimento das Pós- Graduações com37
avaliações 3 e 4 (temos a nota 4 pela avaliação da CAPES), que pleiteia duas bolsas de38
mestrado e 50 mil reais para aprimoramento do programa. O segundo edital em que a39
coordenadora pleiteia o processo de seleção diz respeito à implantação do Programa de40
Pós-Doutorado Estratégico, em que estamos concorrendo a uma vaga para pós-41
doutorando que integrará o programa no biênio 2022-2023, se o PROMEL for42
selecionado. Caso o PROMEL seja aprovado na seleção nacional dos programas aptos43
a oferecerem pós-doutoramento, ofereceremos uma vaga para pós-doutorando por meio44
de edital (conforme previsto em cronograma da CAPES), à Linha de Pesquisa Literatura45
e Memória Cultural, assim que sair o resultado da seleção dos programas. Uma outra46
informação diz respeito ao convite à professora Viviane Resende, que declinou da vinda47
para ministrar aula magna. A professora Nádia informa que está, juntamente com o48
professor Antônio Luiz Assunção, em negociação com outro professor, Roberto Leiser49
Baronas, sobre a vinda desse para ministrar aula Magna e minicurso, o que acontecerá50



em meados de novembro (dias 03 e 04 do referido mês). Sem mais havendo a tratar,51
deu-se por encerrada a reunião da qual eu, Nádia Dolores Fernandes Biavati,52
coordenadora do PROMEL, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será53
assinada por todos. São João del-Rei, 02 de setembro de 2022.54

Nádia Dolores Fernandes Biavati __________________________________________55
Antônio Luiz Assunção ___________________________________________________56
Luiz Manoel da Silva Oliveira______________________________________________57
Laura Dela-Sávia Braga e Castro _________________________________________58
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