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ATA DA REUNIÃO 05/2022 DO ÓRGÃO COLEGIADO CENEX, DA FALE/UFMG

No dia 28 de abril de 2022, às 14 horas, reuniram-se na sala de reunião do CENEX os membros do Órgão
Colegiado CENEX/FALE, sob a presidência da coordenadora, Profa. Adriana Maria Tenuta de Azevedo.
Presentes a essa reunião estavam os seguintes membros do CENEX: os docentes Heloísa Maria Moraes
Moreira Penna (subcoordenadora do CENEX/FALE), Giulia Bossaglia (suplente da Profa. Aléxia Teles
Duchowny), Magnun Rochel, Annelise Scherer e Rômulo Monte Alto; o representante dos Técnicos
Administra�vos em Educação Daniel Amaral (suplente do Alex de Souza Anastácio). Não compareceram e
não jus�ficaram ausência os representantes discentes Rafaela Viana e Yagho Querência Szulik. A pedido
da coordenadora, a subcoordenadora do CENEX conduziu a reunião por ter analisado previamente a
documentação da pauta. Assim, a subcoordenadora deu início à reunião solicitando a apreciação da Ata
da reunião nº 4 do CENEX/FALE de 17/02/2022, para aprovação. A Ata foi aprovada por unanimidade.
Passou-se então às análises dos pareceres da Profa. Aléxia Duchowny e do Prof. Henrique Leroy ao
Projeto da Profa. Lucia Ferrari, “NELC:- Núcleo de Estudos em Linguagem, Cognição e Cultura. Diálogos,
divulgação e capacitação”, aprovado pela coordenação ad referendum da Câmara de Extensão. A Profa.
Aléxia, em seu parecer, chamou a atenção para o fato de a proposta não demonstrar “nenhum
interesse/preocupação em contribuir com a sociedade externa à UFMG ou à FALE, sendo o foco sempre
o(s) interesse(s) do grupo” e deixou registrado, como sugestão, “que o projeto e o grupo proponham
ações de interesse não só do grupo e da área de conhecimento de seus membros, mas, principalmente,
da população comum”. A per�nente preocupação da docente, no entanto, já foi sanada com a
apresentação simultânea do projeto NELC e do curso vinculado a ele, “U�lização da Plataforma TEITOK
para edição, anotação, visualização e publicação de corpora”, e des�nado à comunidade interna e
externa, atendendo, assim, a uma observação da própria Profa. Aléxia de que “as ações de Extensão
estendem o braço da Universidade à comunidade” como forma de contribuição da ins�tuição com a
sociedade “por meio da aplicação do saber que é aqui produzido, de forma mais direta e percep�vel para
a população”. Além dessas observações, a Profa. Anelise lembrou o fato de que as ações de Extensão
devem contar com a par�cipação de alunos e, se num primeiro momento, não se consegue fazer o
registro por decurso de tempo para lançamento de edital e de seleção, deve haver previsão dessa
par�cipação, no preenchimento do documento, no Siex. Assim os dois pareceres favoráveis, com análise
de mérito do projeto NELC, com seu respec�vo curso apresentado ao plenário do CENEX, foram
aprovados por unanimidade. Junto à no�cia da aprovação aos docentes responsáveis pelo projeto e
curso, vai a recomendação de inserção da previsão de par�cipação de aluno(s) na equipe. O curso
História da Linguís�ca Moderna, da Profa. Maria Cantoni, já aprovado na reunião 04 do CENEX e
reapresentado nessa reunião necessita de vinculação ao Programa de Professores e Pesquisadores em
Línguas clássicas e Modernas. Houve debate sobre o perfil das ações de Extensão da FALE com o registro
de a�vidades des�nadas a público acadêmico ao lado de outras a público em geral. Chegou-se à
conclusão de que essa variedade de públicos alvos demonstra a capacidade da Faculdade em atender
nichos diversos da sociedade que demandam ações de conteúdo e nível variados. No item seguinte da
pauta a subcoordenadora apresentou, para aprovação do CENEX, as seguintes Ações de Extensão
vinculadas a programas e projetos já existentes: 1) Curso de Português Língua Adicional (Pla) para
Candidatos ao Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (Pec-G), do Prof. Henrique Leroy,
vinculado ao Programa de Formação de Professores e pesquisadores em Línguas Clássicas e Modernas;
2) Curso - Patologias da Linguagem, do Prof. Tommaso Raso, vinculado ao projeto do Leel; 3) Projeto
Tandem Anglófono, da Profa. Érika Amâncio Caetano, vinculado ao Programa de Formação de Professores
e Pesquisadores em Línguas Clássicas e Modernas; 4) Evento Banjas: encontros com as literaturas
africanas de língua portuguesa, do Prof. Marcos Antônio Alexandre vinculado ao Programa Letras e Textos



em Ação; 5) Evento Primeiro Ciclo de Palestras do Grupo “Tradução e Estudo da Literatura Técnica e
Didá�ca”, do Prof. Matheus Trevizam, vinculado Programa de Formação de Professores e pesquisadores
em Línguas Clássicas e Modernas. A subcoordenadora comunicou ainda que, a mudança na supervisão
do Alemão, com a licença para Pósdoc do Prof. Marcelo Rondinelli, foi efe�vada com a indicação, pela
área, do Prof. Volker para a função. Debateu-se sobre a dificuldade de algumas áreas de indicar
supervisor dos estagiários dos cursos de idiomas e, foi pontuado que, conforme previsto no regimento do
CENEX, pode-se indicar, em caso de necessidade, alunos de Pós-graduação para assumir essa função.
Comentou-se ainda que a indicação de um supervisor-professor deve ser feita pela área de seu idioma,
levando-se em consideração a condição de o docente assumir o encargo na Extensão, sem prejuízo dos
próprios da Graduação (item verificável pela aprovação do INA). Por fim, a subcoordenadora agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião cuja ata eu, Tânia Mateus Rosa, lavrei.
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Documento assinado eletronicamente por Tania Aparecida Mateus Rosa, Secretário(a), em 20/05/2022,
às 21:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Heloisa Maria Moraes Moreira Penna, Professora do
Magistério Superior, em 20/05/2022, às 21:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Magnun Rochel Madruga, Professor do Magistério Superior,
em 22/05/2022, às 21:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Giulia Bossaglia, Professora do Magistério Superior, em
23/05/2022, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Maria Tenuta de Azevedo, Supervisor(a), em
23/05/2022, às 21:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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