ATA DA 10Sa REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LlNGüíSTICOS

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e sete, às 14:00 horas, na sala 2010 da FALE, foi
realizada a centésima

sexta reunião

do Colegiado

Lingüísticas, presidida

pelo Prof. Or. Luiz Francisco

do Programa

de Pós-Graduação

Dias - Coordenador

em Estudos

do Programa.

Estiveram

presentes os seguintes membros do Colegiado: Prof. Or. Ricardo Augusto de Souza - Subcoordenador
do Programa-, Profs. Ors. Fábio Alves e Vera Lúcia Menezes

(Representantes

titulares da Lingüística

Aplicada); Profas. Oras. Ida Lucia Machado e Regina Lúcia Péret Oell'lsola (Representantes
Lingüística do Texto e do Discurso);
(Representantes

titulares

aprovada a ata da

105a

Profs. Ors. José Olímpio

da Lingüística

Teórica e Descritiva,

de Magalhães

titulares da

e Tommaso

respectivamente).

Raso

EXPEDIENTE:

reunião, realizada em 17/09/07. ORDEM DO DIA: I - COMUNICAÇÕES:

Foi
O

Prof. Luiz Francisco prestou as seguintes informações: a) abertura do Edital de Seleção PDEE CAPES
para o ano de 2008. As inscrições estarão abertas entre 01 e 19 de outubro de 2007; b) exclusão do
doutorando Aurélio Takao Vieira Kubo (2005201809),

pela obtenção de 02 conceitos inferiores a "O"; c)

desligamento do curso, por decurso de prazo, dos mestrandos: Adriana Altíssimo França (2005200152);
Andréa

Cristina

Ulisses

de

Jesus

(2005200187);

Arabe/a

(2005200195); Bartira Gotelipe Gomes Batista (2005202767);
Danilo Cristofaro Alves da Silva (2005203607);
César Alves de Deus (2005203690);

Santos

Irene Zasimowicz

(2002207008);

Silva (2005204547);

Prudente

d) renovação

Maria Cândida de

(2005200403)

e da doutoranda

de bolsa de Pós-Doutorado

FAPEMIG de Bernadette von Atzingen (período: 01/07/07 a 30/06/08); e) esclarecimentos
trancamento total de matrícula. Segundo as Normas de Gerais Pós-Graduação
não é computado

para a integralização

e Franco

Silva

Cláudia Barbosa Siqueira (2005200217);

Luciano da Anunciação

Virginia Mary Mendonça

Calaca

dos

Igor Antonio Lourenço da Silva (2005200241); Luciano

Medeiros Canedo (2005200306);
Pinto

Vieira

referentes a

da UFMG, este tempo

do curso ... "( ...) 8.1.4 - O Colegiado do curso poderá conceder

trancamento total de matrícula, à vista de motivos relevantes,

não sendo o período de trancament~

para efeito de integralização

do tempo

Assim sendo, o Colegiado

anteriores que determinam

a análise da real necessidade

máximo

do curso".

carta do Prof. Fábio Alves na qual o professor
contratado para a construção
questões operacionais,

criar um curso de Pós-Graduação

negativo, a consulta

computado

reitera decisões

nas futuras solicitações; f)

solicita que fique registrado

que o serviço por ele

XML foi implementado

e, por

modificado para o formato HTML; g) solicitação da Diretoria do

DRI para que o PosLin envie indicação de professor(es)

consultasse a Profa. Adriana

de trancamento

do novo site do PosLin em linguagem

posteriormente

Júnior

para participar do grupo que tem intenção de

em ensino de espanhol. O Prof. Tommaso

Raso sugeriu que se

Pagano para verificar seu interesse em participar do grupo. Em caso

será feita à Profa. Regina Péret. A Profa. Vera Menezes

sugeriu que fosse

informado aos interessados que a área de Concentração Lingüística Aplicada tem interesse em acolher
professores de espanhol e demais línguas estrangeiras. As sugestões foram aceitas por unanimidade; 11
- REFERENDAMENTOS:

1) Seleção/2008:

pedidos feitos pelas candidatas

Inscrição indeferida: foi referendado

Sandra Areias Teixeira

e Priscilla

Chantal

o indeferimento dos

para que o Colegiado

reconsiderasse e aceitasse as inscrições para a Seleção/2008; 2) Liberação de Defesas de Dissertação:

1

Foi referendada a aprovação das seguintes Bancas Examinadoras:

a) Bruno Focas Vieira Machado,

defesa marcada para 26/10/07. Banca composta pelos Profs. Drs.: Renato de Mello - UFMG/orientador,
João Bosco Cabral dos Santos - UFU, Ram Avraham Mandil - 'UFMG (titulares) e Emília Mendes Lopes
- UFMG (suplente); b) Ingrid Trioni Nunes Machado, defesa marcada para 05/11/07. Banca composta
pelos Profs. Drs.:

Fábio Alves - UFMG/orientador,

José Luiz Vila Real Gonçalves - UFOP, Adriana

Silvina Pagano - UFMG (titulares) e Vera Lúcia Santiago Araújo - UECE (suplente). Para a realização da
defesa, também

foi referendada

a aprovação

Credenciamento

para Co-orientação:

de uma prorrogação

Foi referendada

a aprovação

de prazo
dos

para a aluna; 3)

pedidos

dos seguintes

professores: a) Profa. Ida Lucia Machado para que a Profa. Emilia Mendes fosse credenciada para coorientar o mestrando Jussaty Cordeiro; b) Prof. Rui Rothe para que a Profa. Cíntia Santos S. Machado
(PUC/MG) fosse credenciada para co-orientar a mestranda Flaviana Gomes; 4) Remarcação da defesa
de Juscéia Veiga: Foi referendada a aprovação da solicitação do Prof. Hugo Mari para que a defesa de
sua orientanda Juscéia Veiga fosse remarcada

para o dia 09/10/07.

Para a realização da defesa,

também foi referendada a aprovação de uma prorrogação de prazo para a aluna; 5) Anulação do pedido
de transferência

de Linha de Pesquisa:

Foi referendada

a aprovação

Valdênia Carvalho (vinculada à Linha Linguagem e Tecnologia)
Linha de Pesquisa, aprovado

pelo Colegiado

referendada

6)

Normas

a sugestão

Dissertação/Tese

para entrega

do Coordenador

sejam entregues

da mestranda

para que o pedido de transferência de

em 18/08/2006, fosse anulado. Assim sendo, a aluna

retornou para a Linha Estudos em Línguas Estrangeiras:
Linha de origem;

da solicitação

ensino/aprendizagem,

dos exemplares
do Programa

definitivos

usos e culturas, sua

de Dissertação/Tese:

para que os exemplares

definitivos

Foi
de

nos seguintes padrões: capa dura, cor azul marinho, gravação em

dourado (título e autor) segundo normas da ABNT; 7) Solicitação da Profa. Ana Cristina (alteração de
nota): Foi referendada a aprovação

da solicitação da Profa. Ana Cristina Fricke Matte para alterar a

nota/conceito da aluna Ana Paula Teixeira na disciplina por ela ministrada no 1° semestre de 2006; 8)
Pareceres/Projetos

de Dissertação/Tese:

Foram referendados

os seguintes pareceres: a) Profa. Carla

Coscarelli aprovando o projeto de Thati Ane Ribas; b) Prof. Fábio Bonfim, aprovando o projeto de lara
B. Lages; 111 - HOMOLOGAÇÕES:

1) Parecer/Exame

de Qualificação:

Foram homologados

os

pareceres emitidos pelos seguintes professores: Carla Viana Coscarelli - UFMG, Magda Becker Soares
- UFMG, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva - UFMG aprovando a doutoranda Ana Elisa Rib~iro; b)
Luiz Carlos Rocha - UFMG, Carla Viana Coscarelli - UFMG, Regina Lúcia Peret Dell'lsolla - UFMG
aprovando a doutoranda

láskara Soares Moraes; c) Heliana Ribeiro de Mello - UFMG, Mailce Borges

Mota Fortkamp - UFSC, Ricardo Augusto de Souza - UFMG aprovando a doutoranda
Azeredo; IV - DELIBERAÇÕES:

Flávia Christina

1) CAPES: Resultado da avaliação trienal de cursos: O Coordenador

do Programa leu o documento enviado pela PRPG informando que o curso permaneceu com a nota 5
(cinco) na avaliação trienal da Capes. Após discussão

da questão, ficou decidido que o Programa

entrará com recurso contra esse resultado. Foi aprovada a indicação do Prof. Fábio Alves para auxiliar a
Coordenação na elaboração do recurso que deverá ser enviado até 01/11/2007; 2) Revistas do PosLin:
Em atendimento à solicitação da Diretoria da FALE, ficou decidido que o PosLin passará a assumir a
responsabilidade

pelas revistas: Revista de Estudos da Linguagem e Revista Brasileira de Lingüística

2

t

