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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO – PROFLETRAS 
 

Ata Reunião Extraordinária 
Colegiado PROFLETRAS 

Local 
ONLINE  

Data 
28 /02 /2020 

Data de aprovação 
19/03/2020 

Pauta: 

Informes 
 
Pauta 

1. Atos administrativos 
2. Homologação de bancas 
3. componentes das bancas. 

 
4. O que ocorrer 

 

Abertura da seção: 
No dia, 28 de março, eu coordenador professor Julio Neves Pereira, dei início à sessão plenária. Estavam 
presentes os seguintes membros: Alvanita Almeida Santos, Ana Lúcia Silva Souza, Andrea Beatriz Hack de 
Goes, Fernanda Maria almeida Santos, Antonio de Jesus, Alba Valeria Tinoco Alves Silva, Lavínia Neves dos 
Santos Mattos  , Adriana Santos Batista,   FATIMA APARECIDA DE SOUZA, Simone Bueno Borges da Silva, Márcio 
Muniz, Daniele Oliveira. Ausências: Juliana Escalier, Raquel Nery, Navarro Ramos. Os demais se encontram 
de férias ou de licença. 

Observações e Informes: 
 
INFORME 1 - Todos os professores e professoras deverão acessar o SIGAA para lançar notas e programa de 
aula ainda na primeira semana de março. 
INFORME 2 -  (REFORÇO) As datas de limite de defesa e de qualificação estão disponíveis no site, (já 
amplamente divulgadas entre discentes e docentes). É importante ressaltar que aluno que não defender ou 
qualificar no prazo deverá apresentar justificativa plausível e convincente para poder qualificar ou defender em 
prazo estendido. O Colegiado julgará o pleito. Alunos bolsistas perderão automaticamente as bolsas e 
ressarcirão o erário. 
INFORME 3 -  A coordenação precisa que os orientadores informem se seus orientandos já cadastraram seu 
projeto na Plataforma BRASIL. Tudo indica que a turma 6 fará isso no prazo. A coordenação pediu que ajudem 
seus orientandos. 
INFORME 4 -  A coordenação já solicitou em reuniões passadas, mas reforça o pedido de que os colegas 
atualizem  seus Lattes, sobretudo alimentando o sistema com informações sobre organizar cursos, minicursos, 
dar palestras, organização de eventos, produção de material didático, relatórios técnicos etc. 



Universidade Federal da Bahia 
Instituto de Letras  
Mestrado 

Profissional em Letras   
R. Barão de Jeremoabo, 147, 

Campus Universitário  
Ondina, Salvador, Bahia. CEP: 40170-290 
 

 

 2 

 

INFORME 5 -  A coordenação informou que ainda não temos previsão de verba para  o Profletras, a secretaria 
de fomento da UFBA está nos dando uma força, e comprará passagens e diárias, sempre que puder. 
INFORME 6 -  Até o momento só temos 04 bancas de defesa e nenhuma  banca de qualificação prevista. É 
preciso enviar   ainda esta semana (como acordado em reunião) as bancas. Tem-se que organizar tudo, visto 
que temos um novo sistema para alimentar, a questão das férias dos professores em janeiro e parte de fevereiro. 
Isso impõe que nos organizemos. 
INFORME 7 -  URGENTE. Foi compartilhada com os professores a planilha de plano de trabalho para que 
nos informem as atividades que pretendem realizar ao longo de 2020 e se elas precisarão de recursos. 
INFORME 8 -  Quem pretende trazer para banca da turma 06 (qualificação) professor externo (de outro estado), 
sugerimos que façam a qualificação online, e na defesa garantimos sua presença na sessão. 
INFORME 9 -  Em 15 de março deste ano, teremos o exame nacional do programa. Foram apenas 147 inscritos. 
Esse número baixo tem se repetido. 
INFORME 10 -  O alunos que serão aprovados só terão suas aulas iniciadas no segundo semestre deste ano. 
INFORME 11 -  Os professores que lecionarão este semestres serão profa. Alba Valeria e Júlio Neves. 
INFORME  12- A professora Alvanita informou à plenária que sua orientanda Rosana Santos, da turma 6, 
deverá qualificar entre 30 de março e 07 de abril. A banca prevista será formada por Suzane Lima Costa 
(PROFLETRAS) e Sílvio Roberto (UNEB), mas ainda irá confirmar a data e horário. 
INFORME 13 – A professora Andrea Hack se dispõe participar de bancas de defesa como suplente. 
INFORME 14 – O representante discente Antonio de Jesus pediu para que fosse colocado na pauta a 
Ampliação do Prazo da Defesa de DAIANE CUNHA DOS SANTOS, turma 5, (por motivo de saúde), 
informando que a mestranda irá levar a documentação dia 02/03. O coordenador explicou que o pelito da 
aluna será julgado pela plenária na próxima reunião colegiada. 
 
Decisões da pauta:  
Os membros por unanimidade aprovaram os atos administrativos Ad referendum: 
 

1. Projeto da professora Simone Bueno B. da Silva sobre professor visitante. Edital 06/2019 PROPG – 
Professor Visitante no Brasil – CAPES / Print / UFBA. A convidada, professora Dra. Juana Maria 
Sancho Gil, da Universidade de Barcelona, tem pesquisas no campo da formação de professores e 
das tecnologias educacionais. Sua visita trará contribuições significativas aos estudos do grupo e ao 
Profletras. 

 
2. Pedido de diárias da professora Adriana Santos Batista, que teve sua proposta de oficina aprovada 

pela ABRALIN - curso de férias. A professora Adriana informou que as diárias foram negadas pela 
PROPG. De acordo com a coordenação, isso se deveu ao fato de que a UFBA está apenas garantindo 
viagens nacionais de membros de banca. 

 
Os membros por unanimidade aprovaram as seguintes bancas propostas: 
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1. Aprovação de banca da professora Simone Souza de Assumpção.  Mari Lourdes Santos Lima. Data - 
30/03/2020 Banca: Daniele de Oliveira e Eulália Vera Lúcia Leurquim (membro externo) Suplente: 
não foi informado. 

 
3. Aprovação de banca da professora Daniele de Oliveira. Claudinei da Silva Brito (ProfLetras). Data - 

26/03/2020 Banca: Júlio Neves Pereira. Adriana Pucci (membro externo) Suplente: LAVINIA NEVES 
DOS SANTOS MATTOS e Iraneide Santos Costa 

4. Aprovação de banca da professora Simone Bueno S. Silva. Adenildes Ribeiro Sena Data - 
03/04/2020 Banca: Simone Assumpção e Mônica Menezes Suplente: Julio Neves e Marcio Muniz 
 

5. Aprovação de banca do professor Julio Neves Pereira. Patrícia Morgado. Data – 15/04/2020. Banca: 
Daniele de Oliveira e Lícia Beltrão. Suplentes: Simone Bueno B. Silva e Monalisa dos Reis Aguiar. 

Sem mais a tratar, a seção foi encerrada por mim, na qual lavrei a ata, que será assinada por mim e por todos 
os presentes. Salvador, 28 de fevereiro de 2020. 

                                                 

                                                     

                                                        

                                          

                              

 


