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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE LETRAS

ATA DA REUNIÃO 07/2022 DO ÓRGÃO COLEGIADO CENEX, DA FALE/UFMG
No dia 23 de junho de 2022, às 14 horas, reuniram-se de forma remota, na plataforma Skype, 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
Anelise Scotti Scherer, Aléxia Teles Duchowny, Magnun Rochel e Heloísa Maria Moraes Moreira Penna
(subcoordenadora do CENEX/FALE). Justificou ausência o docente Rômulo Monte Alto. Não
compareceram e não justificaram ausência o representante dos Técnicos Administrativos em Educação
Alex de Souza Anastácio e os representantes discentes Rafaela Viana e Yagho Querência Szulik. A
presidente passou a palavra à subcoordenadora do CENEX para dirigir à reunião que, como primeiro
ponto de pauta solicitou a inclusão para apreciação de duas ações de Extensão registradas no Siex e
aguardando aprovação da auditoria: o projeto Clube da Leitura e do Letramento e o evento Polifonia:
vozes diferentes sobre Linguagem, Cognição e Cultura. Essa inclusão de pauta foi aprovada. A Profa.
Heloísa Penna colocou em votação a aprovação da Ata da reunião nº 6 do CENEX/FALE de 19/05/2022. A
Ata foi aprovada por unanimidade. Passou-se então à análise da manifestação de interesse da docente
Anelise Scotti Scherer, na supervisão do Inglês. A Coordenadora do CENEX explicou que o Inglês tem
necessidade de novos supervisores uma vez que conta com bom número de estagiários (atualmente com
cerca de 30) com tendência de crescimento pela retomada dos cursos na modalidade presencial,
permanência dos cursos síncronos e expansão dos cursos assíncronos. A manifestação de interesse foi
aprovada. Passou-se então para a análise da proposta do curso de Hebraico, apresentada à coordenação
pelo Prof. Juliano Klevanskis Candido, por indicação da Profa. Aléxia Teles Duchowny. Todos foram
favoráveis à proposta do curso. A subcoordenadora comunicou que o CENEX contactado pela Comissão
de Promoção da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MG, para cooperar com os
membros dessa ordem resolveu, em Termo de Compromisso, conceder, para os cursos de Línguas
Modernas (modalidade síncrona e presencial) e para os advogados recém-formados e negros o desconto
de 50%. Haverá ainda, o desconto de 10% para todos os outros membros da OAB, nos mesmos cursos
citados, em qualquer etapa da matrícula. Todos concordaram sobre a importância dessas parcerias com
os diversos setores da sociedade. A subcoordenadora informou da proposta da área de Italiano, sob a
responsabilidade da Profa. Rosalba, de duas Ações de Extensão: um curso preparatório ao exame de
certificação Celi ou Cils (tipologia, critérios de avaliação e pontuação); e uma ‘Prestação de Serviços' para
aplicação do referido exame. A coordenadora explicou que essa aplicação era um desejo antigo da área
do Italiano que não se concretizara por questões burocráticas de transferência de valores ao exterior. No
entanto, a diretoria resolveu essa dificuldade de remessa de valores. Todos reconheceram a importância
de o CENEX/FALE incluir essa prestação de serviço ao seu portifólio. Por fim, o texto do Programa de
Formação de Professores e de Pesquisadores em Letras Clássica e Modernas foi reapresentado para ser
apreciado num dos itens do texto, que motivara retorno à pauta, após sugestões dos membros do CENEX.
Debateu-se, portanto, sobre novos critérios de aprovação de supervisores que agora estarão sujeitos,
para sua indicação pela área, junto ao CENEX, à aprovação do INA e, para sua permanência na função, à
avaliação dos estagiários, ao cumprimento das solicitações burocráticas feitas pela secretaria do CENEX e
a avaliação da Coordenação do cumprimento de suas atividades pedagógicas. Em caso de reclamações
consistentes, a Coordenação apresentará a situação ao plenário do CENEX, que debaterá a questão para
subsidiar a decisão. Foram inseridas no texto as sugestões apresentadas ao tópico da avaliação do
supervisor. A profa. Anelise Scotti Scherer sugeriu, ainda, a inserção, no trecho que trata da prestação de
serviços, da menção à resolução do Conselho Universitário, que atualmente está em vigor. A sugestão foi
acatada. Por fim, a presidente 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 26/07/2022, às

logotipo 01:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Magnun Rochel Madruga, Professor do Magistério Superior,
em 26/07/2022, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
logotipo
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Adriana Maria Tenuta de Azevedo, Supervisor(a), em
logotipo 27/07/2022, às 09:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Alexia Teles Duchowny, Professora do Magistério Superior, em
logotipo 03/08/2022, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Heloisa Maria Moraes Moreira Penna, Professora do
logotipo Magistério Superior, em 04/08/2022, às 07:59, 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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