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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE LETRAS

ATA DA REUNIÃO 06/2022 DO ÓRGÃO COLEGIADO CENEX, DA FALE/UFMG
No dia 19 de maio 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 Aléxia Teles Duchowny,
Magnun Rochel e Heloísa Maria Moraes Moreira Penna (subcoordenadora do CENEX/FALE); e o
representante dos Técnicos Administrativos em Educação Daniel Amaral (suplente do Alex de Souza
Anastácio). Justificaram ausência os docentes Anelise Scotti Scherer e Rômulo Monte Alto. Não
compareceu e não justificaram ausência 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 de dois assuntos para apreciação: a manifestação de
interesse da Profa. Andrea Mattos em retornar à supervisão dos cursos de Inglês e a proposta de inclusão
do curso de Russo na oferta 2/2022. Essa inclusão de pauta foi aprovada. A Profa. Heloísa Penna colocou
em votação a aprovação da Ata da reunião nº 5 do CENEX/FALE de 28/04/2022. A Ata foi aprovada por
unanimidade. Passou-se então às análises das manifestações de interesse dos docentes Júlio Vitorino, na
supervisão do Latim, e da Profa. Andréa Mattos, na supervisão do Inglês. No caso da primeira
manifestação, a subcoordenadora explicou que, atualmente, o Prof. Matheus Trevizam supervisiona o
Latim e seu mandato termina em agosto de 2022. Conforme regras do Programa de Formação de
Professores e Pesquisadores em Línguas Clássicas e Modernas, o supervisor pode cumprir um mandato
seguido de uma recondução e, em caso de manifestação de interesse de outro docente da área do
idioma supervisionado, poderá haver a substituição com a análise do mérito pelo CENEX. O Prof.
Matheus, ciente da possibilidade de ficar mais um mandato de recondução e do interesse do colega de
área, preferiu ceder a vez. No caso da segunda manifestação, 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. As duas manifestações
de interesse foram aprovadas. O Prof. Magnum deixou registrado seu interesse em atuar como supervisor
dos cursos de Português. Passou-se então para a análise da proposta do curso de Russo, apresentada à
coordenação pela professora Elena Demchenko, cidadã russa com graduação pela Universidade Ortodoxa
de San Tikhon e mestrado pela Universidade estatal russa de humanas (RGGU) no campo de linguística
russa e italiana. Todos foram favoráveis à proposta do curso, pois o CENEX já tinha tido essa oferta, em
anos anteriores, com boa procura pela comunidade interna e externa à Universidade. Por fim, o texto do
Programa de Formação de Professores e de Pesquisadores em Letras Clássica e Modernas foi
apresentado e apreciado apenas num dos itens incluído no texto, qual seja, o da contratação não apenas
de estagiários mas também de bolsistas acadêmicos de Extensão. Esse novo modelo de contratação
permitirá que os alunos que tenham esgotado seu tempo regimentar de estágio não obrigatório no
CENEX (4 semestres de aulas) possam continuar ministrando aulas como bolsistas. A vantagem, como
percebeu a Profa. Aléxia, é a do aproveitamento do treinamentos do estagiário nessa continuidade e,
como observou a coordenadora, também supre as necessidades do CENEX e da comunidade de
oferecimento de turmas em todos os contra turnos e nos sábados. O documento do Programa retornará
na próxima reunião para ser analisado e submetido à aprovação em seu todo, com as sugestões já dadas
pelos membros do CENEX, principalmente no que concerne a novos critérios de aprovação de
supervisores (atrelados à aprovação do INA pela Congregação e avaliação dos alunos da Graduação) e
manutenção dos mesmos (avaliação dos estagiários e da coordenação). Por fim, a presidente agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião cuja ata eu, Tânia Mateus Rosa, lavrei.
Documento assinado eletronicamente por Tania Aparecida Mateus Rosa, Secretário(a), em 27/06/2022, às
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21:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de

logotipo novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Heloisa Maria Moraes Moreira Penna, Professora do
logotipo Magistério Superior, em 28/06/2022, às 08:32, 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, Supervisor(a), em
logotipo 29/06/2022, às 15:45, 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
01/07/2022, às 11:25, 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 Magnun Rochel Madruga, Professor do Magistério Superior,
em 01/07/2022, às 12:16, 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 Daniel Garcia Amaral, Assistente em Administração, em
logotipo 06/07/2022, às 01:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/

QRCode controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
Assinatura código verificador 1551827 e o código CRC DBAAD681.
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