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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE LETRAS

ATA DA REUNIÃO 04/2022 DO ÓRGÃO COLEGIADO CENEX, DA FALE/UFMG
No dia 17 de fevereiro de 2022, às 14 horas, reuniram-se na plataforma virtual 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 Magnun
Rochel, Annelise Scherer e a subcoordenadora do CENEX/FALE Profa. Heloísa Maria Moraes Moreira
Penna; o representante dos Técnicos Administra�vos em Educação Daniel Amaral (suplente do Alex de
Souza Anastácio). Jus�ﬁcou ausência a docente Aléxia Teles Duchowny. Não compareceram e não
jus�ﬁcaram ausência o docente Roberto Alexandre do Carmo Said (suplente do Prof. Rômulo Monte Alto,
que está de férias) e os representantes discentes Rafaela Viana e Yagho Querência Szulik. A presidente
deu início à reunião solicitando a apreciação da Ata da reunião nº 3 do CENEX/FALE de 13/01/2022, para
aprovação. A Ata foi aprovada por unanimidade. Passou-se então à comunicação de que o Prof. Marcel de
Lima Santos realizou as alterações no seu Projeto Ulyssis@100 pelos olhos brasileiros, de acordo com o
que fora decidido em reunião anterior (13/01/2022) quando o projeto fora aprovado com ressalva de
correções em sua metodologia e sua jus�ﬁca�va. No item seguinte da pauta a Coordenadora apresentou,
para aprovação, as seguintes Ações de Extensão vinculadas a programas e projetos já existentes: 1) os
cursos de Húngaro (retorno), de Formação de instrutores em Libras, abrangendo MG, Curso I (curso novo)
e a ampliação do Espanhol assíncrono (B2.1); 2); e o evento Escrever entre dois mundos: resistência, exílio
e migração em Anna Seghers. A Profa. Heloísa Penna pediu licença para compar�lhar a página do Sistema
de Extensão, com o obje�vo de ampliar a relação dos projetos, cursos e eventos, registrados no SIEX, após
o envio da pauta aos membros do CENEX. Assim, acrescentou-se aos já referidos pela coordenadora: os
projetos Veredas: um corpus anotado do Português Brasileiro, do Prof. André Vinicius Lopes Coneglian, o
Formação de docentes de Português como Língua Adicional e de Acolhimento, o Interfaces, revista de
Extensão da UFMG e o Aplicação do Cer�ﬁcado de Proﬁciência em Língua Portuguesa para estrangeiros
(Celpe-Brás) na UFMG, os três do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz; os cursos Python para Linguistas e
História da Linguís�ca Moderna, ambos da Profa. Ma. Cantoni; os eventos IV Jornadas
Antroponomás�cas: pela integração de povos, línguas e culturas da América La�na do Prof. Eduardo
Tadeu Roque do Amaral e o Um convite para a Linguís�ca Computacional da Profa. Ma. Mendes Cantoni.
Todas essas Ações de Extensão vinculadas a Programas e Projetos pré-existentes no SIEX foram aprovadas
por unanimidade. Para o projeto NELC: Núcleo de Estudos em Linguagem, Cognição e Cultura: Diálogos,
divulgação e capacitação da Profa. Lúcia de Almeida Ferrari, que se caracteriza como novo, portanto, sem
vinculação, ﬁcou-se de indicar um parecerista do CENEX. Esse projeto vai seguir os procedimentos
estabelecidos no regimento do CENEX, qual seja, tramitar pela Câmara de Extensão e seguir para
avaliação de mérito do CENEX, na próxima reunião. A seguir, a coordenadora apresentou a oferta do
CENEX, idiomas nas modalidades Online Assíncrona, Virtual Síncrona e Presencial. Passou-se para o
assunto ﬁnal da pauta: supervisão de Cursos de idiomas do CENEX. A coordenadora colocou para
apreciação os nomes do Prof. Henrique Leroy para a supervisão do curso de Português para estrangeiros,
em subs�tuição à Profa. Regina Peret que manifestou seu desejo de se afastar da função por mo�vos
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pessoais e o do Prof. Gustavo Frade, para a supervisão do curso de Grego, em subs�tuição ao Prof. Olimar
que se afastará para Pós-doc. Os nomes foram aprovados por unanimidade. Para a supervisão do Alemão,
em subs�tuição ao Prof. Marcelo Rondinelli que se afastará para Pósdoc, a coordenadora comunicou que
está aguardando indicação da área. Por ﬁm, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião cuja ata eu, Tânia Mateus Rosa, lavrei.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Garcia Amaral, Assistente em Administração, em
02/05/2022, às 21:25, 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
Magistério Superior, em 02/05/2022, às 23:22, 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 03/05/2022, às 11:31, 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 03/05/2022, às 16:22, 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 Adriana Maria Tenuta de Azevedo, Professora do
Magistério Superior, em 04/05/2022, às 21:32, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código veriﬁcador 1425344 e o código CRC E53AC293.
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