
ATA DA se- REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LlNGüíSTICOS

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e cinco, às 10:00 horas, na sala 4041, foi realizada a

octogésima oitava reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos,

presidida pelo Prof. Or. Fábio Alves, Coordenador do Programa. Estiveram presentes os seguintes

membros do Colegiado: Prof. Or. Luiz Francisco Dias - Subcoordenador do Programa - Prof. Or. Renato

de Mello, Ricardo Augusto de Souza, Profa. Ora. Adriana Pagano, Profa. Ora. Célia Magalhães, Profa.

Ora. Heliana Mello, Profa. Ora. Jânia Ramos, Profa. Ora. Janice Helena Chaves Marinho, Profa. Ora.

Maria Elizabeth Saraiva, Profa. Ora. Thaís Cristófaro. EXPEDIENTE: Foi aprovada a ata da 87a reunião,

realizada em 30/11/05. I - REFERENDAMENTOS: 1.1. Alteração composição de Banca: Linha B

(doutorado): Foi referendada a alteração da composição da Banca Examinadora de Doutorado da Linha

B: Estudo da Variação e Mudança Lingüística. Em virtude das férias da Profa. Eunice Nicolau, a Profa.

Maria do Carmo Viegas passa a ser membro suplente na referida Banca; 1.2. Requerimento: Revisão

da Correção da Prova de Inglês/candidato: Marcelo Ribeiro Martins: Foi referendado o encaminhamento,

à Banca Examinadora de inglês - língua instrumental -, do pedido do candidato Marcelo Ribeiro Martins

em que requer revisão da correção de sua prova de inglês; 1.3. Parecer: pedido de revisão de prova: foi

referendado o parecer, emitido pelos professores que compuseram a Banca Examinadora da prova de

inglês - língua instrumental - através do qual alteram o resultado obtido pelo candidato Marcelo R.

Martins na referida prova. Desta forma, o candidato foi considerado aprovado sendo convocado a

comparecer à FALE, no dia 07/12/05, para a Entrevista da Linha de Pesquisa em que está inscrito, a

saber: Estudo da Variação e Mudança Lingüística; 11 - HOMOLOGAÇÕES: 1. Foram homologados os

resultados das Entrevistas, realizadas nos dias 05 a 07 de dezembro do corrente, bem como os

Resultados Finais da Seleção 2006, a saber: 1.1) DOUTORADO: LINHA A: 05 candidatos selecionados:

03 aprovados e 02 reprovados; LINHA B: 04 candidatos selecionados: 04 aprovados; LINHA C: 03

candidatos selecionados: 03 aprovados; LINHA O: 02 candidatos selecionados: 02 aprovados; LINHA E:

13 candidatos selecionados: 05 aprovados e 08 reprovados; LINHA F: 02 candidatos selecionados: 02

aprovados; LINHA G: 01 candidato selecionado: 01 aprovado; LINHA H: 03 candidatos selecionados: 03

aprovados; LINHA I: 01 candidato selecionado: 01 aprovado; 1.2) MESTRADO: LINHA A: 20 candidatos

selecionados: 14 aprovados e 06 reprovados; LINHA B: 17 candidatos selecionados: 15 aprovados e 02

reprovados; LINHA C: 08 candidatos selecionados: 07 aprovados e 01 reprovado; LINHA O: 12

candidatos selecionados: 12 aprovados; LINHA E: 21 candidatos selecionados: 20 aprovados e 01

ausente; LINHA F: 12 candidatos selecionados: 08 aprovados e 04 reprovados; LINHA H: 03 candidatos

selecionados: 03 aprovados; LINHA I: 03 candidatos selecionados: 02 aprovados e 01 reprovado; 2.

RESULTADOS FINAIS: Foram classificados 81 candidatos ao MESTRAOO e 24 ao DOUTORADO,

totalizando o ingresso de 105 (cento e cinco) candidatos, cf. planilhas disponíveis na pasta Seleção/2006.

11 - DELIBERAÇÕES: 1. Sistemática de trabalho do Colegiado para o ano de 2006: Após consulta

referente à sistemática de trabalho para o próximo ano, ficou decidido que: a) as Comunicações

passarão a ser enviadas, por escrito, no ato da convocação; b) os Referendamentos permanecem como

estão, com a diferença de que os documentos estarão disponíveis na Secretaria para consulta pelos
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membros do Colegiado (uma semana antes das reuniões). Caso haja sobreposição de horário nas

consultas, foi sugerido pela Profa. Heliana Melio agenda por professor para controlar o acesso a' tais

documentos. A sugestão foi aceita por unanimidade; c) as Homologações e Deliberações permanecem

como estão; d) as reuniões de Colegiado continuarão a ser agendadas para as sextas-feiras no período

da tarde. Foi sugerido que a Coordenação elabore um calendário semestral de reuniões e o repasse aos

membros do Colegiado no início do próximo ano. A sugestão foi aceita por unanimidade; e) o

encaminhamento, aos Coordenadores de Linha, da síntese referente às reuniões realizadas com as

Linhas de Pesq uisa no 20 semestre de 2005 para apreciação. Ainda no 10 semestre de 2006 será

convocada assembléia geral para conclusão da questão. Segundo o Coordenador, tais sugestões serão

objeto de modificação no Regulamento do Programa posteriormente; f) o gerenciamento da home page

do Programa ficará sob responsabilidade do Prof. Luiz Francisco Dias. Também ficou decidido que no

próximo ano serão alocados recursos para criação de um site profissional para o PosLin atendendo a

sugestões da CAPES; g) foi sugerido pela Comissão de Acompanhamento Discente que seja previsto no

calendário do PosLin datas para pedido de aproveitamento de créditos (semestralmente) e para

inscrição de Bolsa (anualmente). A sugestão foi aceita por unanimidade; h) os coordenadores de Linha

de Pesquisa deverão se reunir com os membros de sua Linha para discutir alterações no processo de

Seleção. Deverão enviar, por escrito, até 20 de março, uma síntese de tais discussões. Nada mais

havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu,

Geralda Martins Moreira, secretária do Programa de Pós-Graduação em Estudos Lingüísticas, lavrei a

ata que dato e será assinada por mim e todos os membros presentes.

Belo HO~ ~mbro de 2005

Geralda Martins Moreira (secretária)

Prof. Fábio Alves (Coordenador) ----r-----fl-----+----------:;;o""""------

Prof. Lu iz Fra ncisco Dias (Su bcoorden ad or) -~.f-lL~.-:----,j~~..a.<~~===----~:.L-=-------

Prof. Janice Helena Chaves Marinho (titular: Linha A J:.C..,1C'~~&.:lt..=..l.<I.....!!~s.:::...l...::::.~~:::::.....:~=.:........:::=-_
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