
Ata da reunião 08/2022 do Órgão Colegiado CENEX, da FALE/UFMG 

No dia 23 de novembro 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 Anelise 

Scotti Scherer, Giulia Bossaglia (suplente da Aléxia Teles Duchowny), Maria Mendes Cantoni (suplente 

do Magnun Rochel), Rômulo Monte Alto e Heloísa Maria Moraes Moreira Penna (subcoordenadora do 

CENEX/FALE). Não compareceram e não justificaram ausência o representante dos Técnicos 

Administrativos em Educação Alex de Souza Anastácio e os representantes discentes. Comunicações: 

a presidente passou a palavra à subcoordenadora do CENEX para dirigir à reunião que iniciou a 

exposição dos pontos de comunicação da pauta: a apresentação e explicação dos calendários planejados 

para o ano de 2023 dos cursos (presencial, síncrono e assíncrono) e dos Exames de Proficiência em 

Língua Estrangeira (síncrono) e de Mobilidade internacional (presencial). Para facilitar a visualização, 

os calendários foram projetados cuja exposição foi muito proveitosa uma vez que possibilitou 

esclarecimentos de dúvidas sobre datas e prazos a serem rigorosamente seguidos, diante das muitas 

atividades desenvolvidas pelo CENEX. Além disso, houve a explicitação de datas não incluídas no 

calendário de divulgação, por serem referentes a serviços internos que tratam dos recursos técnicos e 

acadêmicos dos exames aplicados, sob a responsabilidade das bancas e da coordenação do CENEX. 

Passou-se então ao segundo ponto de pauta de comunicação, qual seja, uma breve retrospectiva do ano 

de 2022, necessário por se tratar da proximidade do fechamento do ano. A subcoordenadora mencionou 

a realização das 5 edições dos exames de Proficiência, projetando as datas em que aconteceram; 

relacionou os cursos ministrados e em andamento, pontuando ainda, a recuperação parcial do número de 

alunos matriculados, pós pandemia, em relação ao período anterior a 2020; listou os convênios e 

parcerias realizados e propostos para o ano 2023; relatou sobre a abertura da possibilidade de realização 

de prova síncrona nas dependências da Letras, utilizando equipamentos da Unidade. Sobre esse ponto 

houve comentários sobre as perspectivas de ampliação das matrículas e das prestações de serviço, em 

especial da realização de exames, e da necessidade de aumento da equipe do CENEX para dar conta da 

demanda. Em sequência, a subcoordenadora comunicou que, para 2023, haverá: 1) a volta paulatina de 

turmas em Unidades externas no centro de BH, Faculdade de Direito e Igreja Batista do Barro Preto; 2) 

o retorno à modalidade presencial de uma edição dos Exames de Proficiência (precisamente em julho de 

2023); 3) a continuação e a efetivação dos convênios e parcerias firmados em 2022 (PBH, CTE, OAB). 

Houve o entendimento de que, com esses convênios e parcerias, o número de matrícula crescerá bastante. 

Outro ponto tratado foi o referente ao registro e manutenção das ações de extensão. A subcoordenadora 

expressou a necessidade de urgência da atualização do SIEX dessas atividades. Para tal, comunicou a 

entrada em serviço no CENEX de nova estagiária para auxiliar a funcionária Tânia no acompanhamento 

desse registro desde a abertura até o fechamento das ações. A subcoordenadora comunicou que a 

coordenação do CENEX recebeu convite da Proex para uma reunião presencial em 01/12/2022 extensiva 

para todos os membros desse órgão Colegiado. Ficou acordado que será enviada a pauta dessa reunião 

para todos, assim que a Proex informar à coordenação. Referendamentos. Foram apresentadas as 

seguintes ações de extensão vinculadas aos programas ou projetos já registrados no SIEX para 

referendamento: 1) Projeto Território do Conhecimento Livre sob a coordenação da Profa. Ana Cristina 

Fricke Matte, para o período de 01/08/2022 a 20/12/2028; 2) Projeto Anagnósis sob a coordenação do 

Prof. Gustavo Montes Frade, para o período de 28/08/2022 a 22/12/2023; 3) curso Oficina Livre de 

Teatro, sob a responsabilidade da Profa. Michelle Andrea Murta, no período de 12/11/2022 a 

17/12/2022; 4) Evento Ateliê de empaginação (2022-2), no período de 13/09/2022 a 07/10/2022 e X 

Ateliê de empaginação (2022-3), no período de 25/10/2022 a 07/11/2022, coordenados pela Profa. 

Daniervelin Renata Marques Pereira; 5) Evento Res Romanae: Carmina Burana, organizado pela Profa. 

Mônica Valeria Costa Vitorino, no período de 08/10/2022 a 08/11/2022. Todas as ações de extensão 

foram referendadas por unanimidade. A subcoordenadora informou, ainda, da aprovação ad referendum 

do CENEX, de auxílio para transporte, demandado pela Profa. visitante Júlia Guimarães Mendes, para 



participantes do projeto de Extensão, Mirante em Movimento. A subcoordenadora explicou que foi 

acordado com a diretoria, o auxílio para transporte de 3 viagens, das 5 requisitadas, para os cursistas do 

projeto a museus da cidade de BH. Explicou ainda que se optou por conceder vales transportes e não 

fretamento de ônibus. A decisão foi referendada por unanimidade. Deliberação. Por fim, deliberou-se 

positivamente sobre o pedido da área de Libras para troca de supervisor dos cursos no CENEX: sai a 

Profa. Elidea Bernardino e entra a Profa. Michelle Murta. A palavra ficou livre e nada mais tendo a falar, 

a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião cuja ata eu, Tânia Mateus Rosa, lavrei. 

 


