
                                                                                         

ATA N° 0 _/20 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS  

 

 
 

 
Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do       
Programa de Pós-Graduação do Mestrado     
Profissional em Letras, realizada às nove horas       
do dia dezenove de março de dois mil e vinte,          
remotamente. 

 
 

 

Ao décimo nono dia do mês de março de dois mil e vinte, reuniu-se, por meio do                 

SKYPE, o Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Letras da Universidade            

Federal da Bahia, sob a Presidência do Coordenador Prof. Dr. JULIO NEVES PEREIRA,             

com a presença dos seguintes membros: Prof.ª Dr.ª MÔNICA DE MENEZES SANTOS,            

Prof. Dr. JOSÉ HENRIQUE DE FREITAS SANTOS, Prof.ª Dr.ª ANA LÚCIA SILVA SOUZA,             

Prof.ª Dr.ª SIMONE SOUZA DE ASSUMPÇÃO, Prof.ª Dr.ª ADRIANA SANTOS BATISTA,           

Prof.ª Dr.ª ALBA VALERIA TINOCO ALVES SILVA, Prof.ª Dr.ª ANDREA BEATRIZ HACK DE             

GOES , Prof.ª Dr.ª DANIELE DE OLIVEIRA, Prof.ª Dr.ª FATIMA APARECIDA DE SOUZA,             

Prof.ª Dr.ª FERNANDA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS, Prof.ª Dr.ª JULIANA ESCALIER           

LUDWIG GAYER, Prof.ª Dr.ª LAVINIA NEVES DOS SANTOS MATTOS, o discente Antonio            

de Jesus Santos Havendo número legal, o Prof. Dr. Júlio Neves Pereira cumprimentou             

e avisou a todos e a todas que a reunião seria gravada para efeitos de registro formal e                  

deu início à reunião com os seguintes informes. Informes: 1. O exame Nacional de              

ingresso no Profletras realizado no dia 15/03/2020 aconteceu dentro da normalidade,           

sem nenhuma intercorrência. Estavam inscritos 141 candidatos, mas compareceram         

105. De acordo com a coordenação geral esse número ficou levemente acima da             

média (em torno de 20%). 2. Por razões de contenção de despesas, a PROPG por meio                
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da NEPG, limitou a compra de passagens e diárias a membros externos de bancas. Para               

outras finalidades por enquanto está suspensa a compra.3. Muito professores e           

professoras cadastraram várias produções técnicas e bibliográficas, no entanto, faltam,          

em relação à bibliográfica, enviar as digitalizações de comprovação de livros e            

capítulos produzidos. Faltam cadastro de projetos de alunos. A turma 4, praticamente            

não cadastrou seus projetos. Isso também aconteceu com a turma 5, mas com a ajuda               

do representante discente, Antonio de Jesus, o problema foi minorado. 4. A UFBA vai              

sediar neste ano de 3 a 5 de novembro, o Congresso Nacional do Profletras. Como               

adendo a professora Adriana Santos lembrou que essa data coincide com o congresso             

da UFBA, que será de 3 a 5 de novembro, de acordo com o calendário acadêmico, o                 

que implica dificuldade na realização no mês proposto. 8. Informes dos professores: A             

professora Ana Lúcia Silva informou que o livro que está sendo organizado por ela              

pelas professoras Daniele de Oliveira e Julio Neves Pereira está na fase de convite a               

professores para compor a Comissão Editorial. A professora Alvanita Almeida informou           

que o livro que ela e a professora Simone Bueno organizam já deu entrada na EDUFBA.                

A professora Adriana Santos Batista informou que, até o momento, sua orientanda            

JOIACY JESUS DOS SANTOS não lhe entregou nenhuma produção referente ao           

mestrado sob alegação de problemas de saúde; o coordenador, antigo orientador,           

informou que se reuniu com a aluna por WhatsApp e a aconselhou a procurar o               

SMURB, o que também foi feito pela sua atual orientadora. Caberá à aluna procurar os               

encaminhamentos a partir das nossas orientações. Registra-se que a aluna não           

entregou as atividades de avaliação da disciplina em que está inscrita. A professora             

Andrea Hack informa que sua orientanda Patrícia Conceição ainda está na fase de             

decidir a temática a ser trabalhada em seu projeto. A aluna tem disponibilizado pouco              

tempo para as orientações. A professora Fátima Aparecida informou que está           

realizando orientações remotas com sua orientanda e que será fechada uma data para             

a qualificação. O coordenador relembrou que as datas de qualificação e defesa foram             

enviadas e se encontram no site do programa. 

Pauta 1. Leitura da ata de fevereiro e sua aprovação. Após leitura e acerto de               

informações, a ata foi aprovada e será assinada pelos presentes. 2. Processo da aluna              

Daiane Cunha dos Santos. O coordenador apresentou a solicitação da aluna, que se             
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refere ao pedido de prorrogação de prazo para a sua defesa. Aberta a discussão, os               

professores se posicionaram acerca da questão. Após discussão, os membros          

aprovaram o pedido da aluna, prorrogando sua defesa até o último dia do mês de               

julho. 3. Defesas de modo remoto. O coordenador apresentou a questão de que, por              

causa do COVID-19, todas as atividades acadêmicas foram suspensas por tempo           

indeterminado, inclusive as bancas de defesas presenciais. A coordenação apresentou          

a proposta de que todas as sete bancas registradas no SIGAA fossem realizadas             

remotamente, já que a direção do ILUFBA informou que não haveria nenhum            

problema, mas que não haveria suporte de secretaria. Aberta a discussão, todos os             

presentes fizeram uma série de considerações sobre a realização ou não das defesas             

nesse modo. A professora Andrea Hack se manifestou, dizendo que seria importante            

aguardar um posicionamento dos superiores. A coordenação interpôs lembrando que          

ali estava sendo votado o uso do recurso técnico, mas que, se houvesse alguma              

notificação da Pró-Reitoria nesse sentido, ela se sobreporia às decisões do colegiado.            

Após discussão, ficou acordado que as defesas serão realizadas por Skype, seguindo o             

tutorial apresentado pela coordenação. O coordenador colocou em votação, dos          

presentes, somente houve a abstenção da professora Andrea Hack. Em seguida, foi            

colocada em discussão a realização das qualificações. O coordenador apresentou sua           

preocupação com a ausência de registro de exame de qualificação. Assim, solicitou que             

cada professora informasse o estágio em que se encontra a pesquisa de seu             

orientando. Após ciência do contexto, a coordenação apresentou sua proposta da           

realização das qualificações com duas possibilidades: a realizada por meio do Skype, e             

outra, por meio de pareceres. Se for por parecer, a coordenação deverá apresentar um              

procedimento formal que regulará todas as sessões. Após apresentação, o          

coordenador abriu a discussão. A professora Alvanita Almeida lembrou que a           

qualificação poderá ser feita por parecer porque, diferentemente, da defesa, o aluno            

não precisa se manifestar salvo se sentir prejudicado. A professora Ana Lúcia Silva             

ponderou que se poderia realizar as qualificações nesses moldes até para não            

acumular trabalho. A professora Simone Assumpção ressaltou que a realização das           

defesas e qualificações, já para agora tem também um caráter pessoal, pois está             

arriscado a se ter sobrecarga mais para frente. O coordenador lembrou a necessidade             
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de se garantir o caráter público da defesa, e lembrou que o Skype garante isso, além                

de permitir a gravação da sessão. Após discussão, o coordenador colocou a matéria em              

votação. Dos presentes, somente houve uma abstenção, sendo a maioria a favor do             

encaminhamento de que os exames de qualificação sejam realizados remotamente,          

por meio de Skype; ou por meio de pareceres, seguindo toda formalidade a ser              

divulgada em tempo oportuno pela coordenação. 4. O que ocorrer: A professora            

JULIANA ESCALIER LUDWIG GAYER informou à plenária que irá pedir seu           

descredenciamento do PROFLETRAS para poder se dedicar mais ao Programa de           

Pós-Graduação em Língua e Cultura. Após manifestação dos presentes, a Presidência           

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar,               

eu, Julio Neves Pereira, coordenador do Programa de Pós-Graduação do Mestrado           

Profissional em Letras, lavrei a presente ata que, depois de lida e discutida, será              

submetida à aprovação do plenário do Colegiado. Salvador, décimo nono dia de março             

de dois mil e vinte./// 
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