
ATA DA 12a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

LETRAS - EST1JDOS LINGÜÍSTICOS

Aos vinte e três dias do mês de abril de mil novecentos e noventa e nove, às nove horas, na

sala de número 4059 da FAFICH, foi realizada a décima segunda Reunião da Colegiado do

Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Lingüísticos, presidida pela Profa. Dra.

Eunice Maria das Dores Nicolau, Coordenadora do Programa. Estiveram presentes os

seguintes membros do Colegiado: Prof. Fábio Alves Júnior - Subcoordenador do Programa,

Prof", Adriana Silvina Pagano, Prof. Carlos Alberto Gohn, Prof. José Olímpio de Magalhães,

Prof'. Márcia Maria Cançado Lima e a representante discente Adriana Ferreira Nascimento.

EXPEDIENTE: Foram aprovadas, com as devidas correções, as atas das seguintes reuniões

do Colegiado do Programa (instituído em 01 de setembro de 1999): primeira Reunião,

realizada em 18/09/98; segunda Reunião, realizada em 01110/98; terceira Reunião realizada

em 09/11/98; quarta Reunião, realizada em 09/12/98; quinta Reunião, realizada em 16/12/98;

sexta Reunião, realizada em 14/01/99. ORDEM DO DIA: I. COMUNICAÇÕES: 1 - A

Coordenadora comunicou o fato de o Programa constar dos cadastros das agências de

fomento (CAPES e CNPq) com o nome de Programa de Pós-Graduação em Estudos

Lingüísticas - embora no processo de desmembramento do antigo Programa constasse o nome

até agora adotado, ou seja, Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Lingüísticas - o

que implica a necessidade de uma discussão sobre a possível mudança do nome, de modo a se

evitar confusão, mas ressaltou que tal questão poderá ser analisada pelos membros do

Colegiado para decisão posterior. 2 - A Coordenadora comunicou que, após pesquisa feita

junto aos membros do Colegiado sobre dia e hora de realização das suas reuniões, ficou

decidido que haverá uma reunião mensal, a princípio às sextas-feiras. 3 - Foi feita a leitura de

uma carta enviada pela doutoranda Juliana Alves Assis, na qual a aluna esclarece o fato de

não estar mantendo contato com a sua orientadora por ter havido mudança de sua orientação

(passando da Prof', Ida Lúcia Machado para a Prof', Maria Sueli de Oliveira Pires), mas,

apesar de já ter sido formalizada no primeiro semestre de 1998, essa mudança só teria

chegado ao seu conhecimento neste semestre. 4 - A Coordenadora apresentou artigo

publicado no Boletim da ABRALIN sobre o papel da Pós-Graduação e a concepção de

dissertação, por considerar esse assunto de atual interesse, tendo-se em vista a alteração de

prazo para realização de Mestrado; diante da concordância dos presentes com a opinião da

Coordenadora, o texto será repassado para todos os professores do POSLIN, visando a uma

posterior discussão. 4 - A coordenadora comunicou que a UNICAMP enviou correspondência



oferecendo um pacote de 70 volumes (entre periódicos e livros por ela publicados) por

R$200,00; os membros do Colegiado manifestaram-se desinteressados pelo pacote, que inclui

material, em grande parte, já adquirido. 5 - A Coordenadora solicitou aos membros do

Colegiado que, enquanto coordenadores de Linhas de Pesquisa, solicitem aos professores

vinculados às suas Linhas uma atuação mais efetiva e maior rigor na orientação relativa a

escolha e mudança das matrículas dos alunos. 6 - O Prof Fábio Alves da Silva Júnior propõe

que seja feita uma Assembléia dos professores do Programa para que seja definido o perfil do

POSLIN. 7 - A Coordenadora leu e-rnail enviado pela PRPG sobre: 1) aquisição de periódicos

de relevância para o Programa; 2) Estágio de Docência - no Mestrado e no Doutorado -,

obrigatório para os bolsistas da CAPES; 3) PET e PICDT. 11. HOMOLOGAÇÕES: 1 -

Exame de Qualificação: Foi homologado o Parecer aprovando a doutoranda Regina Lúcia

Péret Dell'Isola, no Exame de qualificação realizado em 05/03/99, com banca composta pelos

professores Kevin John Keys, Eliana Amarante de Mendonça Mendes e Vera Menezes de

Oliveira e Paiva (titulares) e Fábio Alves da Silva Júnior (suplente). 2 - Revalidação de

Diploma: Foi aprovado o Parecer do Prof Dr. Carlos Alberto Gohn, favorável à revalidação

do Diploma de Mestrado de Adriana Mancini Machado, obtido no Instituto Superior

Pedagógico "José Marti"(Cuba). 111. DELIBERAÇOES: 1- Fusão das linhas A e G: A

Coordenadora informou que, em reunião realizada pelos professores das linhas de pesquisa A

(Estudos Lingüísticos da Aquisição da Fala e da Escrita) e G (Lingüística Aplicada ao Ensino

de Língua Materna), foi unânime a opinião de que, desde janeiro de 1998 (quando tais linhas

passaram a constar do elenco das linhas do então Curso de Pós-Graduação em Estudos

Lingüísticos), os fatos (interesses manifestados pelos alunos em relação a disciplinas e temas

abordados nas dissertações/teses) têm apontado para a fusão das duas linhas; o Colegiado

aprovou a referida fusão, ficando instituída uma nova linha A, intitulada Aquisição e

Ensino/Aprendizagem de Língua Materna, cuja representação junto ao Colegiado ficará sob a

responsabilidade dos professores Edson Nascimento Campos (titular) e Luiz Carlos de Assis

Rocha (suplente) até o final dos seus atuais mandatos, inicialmente vinculados à extinta linha

G. 2 - Disciplina Modular: Métodos de Pesquisa: A Coordenadora informou que as

professoras Deise Prina Dutra e Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva pretendem oferecer

a disciplina Métodos de Pesquisa, sob a forma de módulos, aos alunos da Universidade

Federal de Goiás e sugeriu que, por se tratar de caso específico - ou seja, de oferta de uma

disciplina do PosLin fora da UFMG e como uma disciplina modular -, as referidas professoras

deverão apresentar uma outra oferta (diferente da já aprovada para incluir o elenco das

disciplinas oferecidas no semestre); a sugestão foi acatada pelo Colegiado. 3 - Solicitação de



auxílio financeiro: Foram aprovados os seguintes pedidos de auxílio fmanceiro: a) Passagem

aérea BH!Porto AlegrelBH para Elidéa Lúcia Bernardino, no valor de R$436,35, para

apresentar a comunicação A importância do uso de uma língua estruturada na educação dos

surdos no V Congresso Latino Americano de Eduação Bilingüe para Surdos; b) Pagamento de

despesas com viagem da doutoranda Dylia Lizardo Dias para participar do IV Encontro

Nacional de Interação em Linguagem Verbal e Não-Verbal: Metodologias Qualitativas, de 22

a 24 de abril de 1999; o Colegiado aprovou o mérito do pedido, sendo que o valor do

reembolso será defmido de acordo com recursos disponíveis do Programa. c) Ajuda de custo

para coleta de dados para o projeto de dissertação Uma abordagem variacionista do uso da

forma VOCÊ no Norte de Minas, da mestranda Maria do Socorro Vieira Coelho; d) Ajuda de

custo para coleta de dados para o projeto O uso de formas do indicativo por formas do

subjuntivo no Norte de Minas, da mestranda Ana Alves Neta. 4 - Prorrogação de Prazo de

Defesa: Foram aprovados os pedidos de prorrogação de prazo para a realização da defesa dos

seguintes alunos: a) Vanessa de Sousa Machado, prorrogada até 31/08/99. b) Robson Santos

de Carvalho, prorrogada até 30/07/99; c) Maria do Carmo Viegas, prorrogada até 02/08/99; d)

Herzila Maria de Lima Bastos, prorrogada até 02/08/99. 5 - Autorização para cursar disciplina

isolada: Foi aprovado o pedido da funcionária Eliete do Carmo Alves Pinto para cursar, como

isolada, uma segunda disciplina oferecida pelo PosLin, o que, de acordo com o Regulamento

do Programa, normalmente não é permitido. 6 - Coordenadora oro tempore: Foi aprovado o

pedido da Prof', Ida Lúcia Machado para assumir o cargo de Coordenador pro tempore da

Linha E a partir de 15/03/99, até a próxima eleição, já que a Profa. Maria Sueli de Oliveira

Pires demitiu-se do referido cargo. 7 - Projeto de Dissertação: O Colegiado aprovou o

Parecer do Prof Dr. Seung-Hwa Lee pela reformulação total do Projeto de Dissertação do

mestrando Dimar Silva de Deus. 8 - Reconsideração de pedido de aproveitamento de crédito:

Foi apresentada solicitação da mestranda Kátia Honório do Nascimento para que o seu pedido

de aproveitamento dos créditos da disciplina "Fonologia" (cursada no primeiro semestre de

1995), anteriormente indeferido, seja revisto considerando que: o indeferimento se justificou

pelo fato de o seu pedido ferir as normas do atual Regulamento do Programa (segundo o qual,

o aproveitamento só é permitido em caso de disciplina cursada há, no máximo, dois anos),

mas a aluna ingressou no Curso em 1997 e, de acordo com o Regulamento vigente até janeiro

de 1998, o prazo para aproveitamento era o mesmo de duração do Curso, ou seja, de três anos,

de modo que o seu prazo terminará em fevereiro de 2000, e foi por se orientar por esse prazo,

que só encaminhou o seu pedido em 1999; o Colegiado foi pelo deferimento da solicitação,

reconsiderando, portanto, o pedido de aproveitamento da disciplina. 9 - Solicitação de



Revalidação de Créditos: Foram aprovados os pedidos, encaminhados pelos professores-

orientadores, abaixo identificados, de revalidação de créditos obtidos em curso de Mestrado

pelos seguintes alunos: a) Janice Helena Silva de Resende Chaves Marinho (Orientadora:

Profa .. Dra. Eliana Amarante de Mendonça Mendes) - revalidação de 16 créditos, obtidos nas

disciplinas: Análise do Discurso: Introdução, 45h/a, 03 créditos; Fonologia: introdução,

45h/a, 03 créditos; Sintaxe: introdução, 45h/a, 03 créditos; Modelos de Análise Gramatical,

45h/a, 03 créditos; Seminário de Lingüística Histórica Portuguesa, 45hs, 03 créditos;

Lingüística Histórica Portuguesa, 45h/a, 01 crédito; b) Jane Quintiliano Guimarães Silva

(Orientadora: Profa .. Dra. Eliana Amarante de Mendonça Mendes) - revalidação de 16

créditos, obtidos nas disciplinas: Análise Crítica da Prática Pedagógica, 75h/a, 05 créditos;

Linguagem, Classe Social e Educação: a linguagem na educação e na pesquisa: uma sócio-

análise, 45h/a, 03 créditos; Linguagem, Classe Social e Educação: oralidade e escrita, 60h/a,

04 créditos, Linguagem, Classe Social e Educação: produção textual na escola, 45h/a, 03

créditos, Seminário de Pesquisa: história social da leitura, 45h/a, 01 crédito; c) Juliana Alves

Assis (Orientadora: Profa .. Dra Maria Sueli de Oliveira Pires) - revalidação de 12 créditos,

obtidos nas disciplinas: Sintaxe: introdução, 45h/a, 03 créditos; Seminário Língua

Portuguesa: semântica, 45h/a, 03 créditos; Tópico Análise Discurso: seminário, 45h/a, 03

créditos; Tópico de Análise Gramatical: Tipologia Sintática e Universais Lingüísticos, 45h/a,

03 créditos; d) Ricardo Vagner Silveira Oliveira (Orientadora: Profa .. Dra. Maria Sueli de

Oliveira Pires) - revalidação de 14 créditos, obtidos nas disciplinas: Semântica, 45h/a, 03

créditos; Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: o discurso oral, 45h/a, 03

créditos; Métodos de Pesquisa, 45h/a, 03 créditos; Seminário de Tópico Variável em Análise

do Discurso: teoria semiolingüística, 45h/a, 03 créditos; Seminário de Tópico Variável em

Análise do Discurso: o discurso publicitário, 30h/a, 02 créditos. e) Rosana Silva do Espírito

Santo (Orientadora: Profa .. Dra. Eliana Amarante de Mendonça Mendes) - revalidação de um

total de 08 (oito) créditos, obtidos nas disciplinas: Literatura Infanto-Juvenil, 30 h/a, 02

créditos; Fundamentos de Literatura Comparada (DC), 45 h/a, 03 créditos; Metodologia da

crítica literária I, 45 h/a, 03 créditos. 10 - Aproveitamento de Créditos: a) Foi aprovada a

solicitação, da doutoranda Rosana Silva do Espírito Santo, de aproveitamento de 01 (um)

crédito, obtido na disciplina Tradução e Interpretação (oferecida pelo Curso de Pós-

Graduação em Estudos Literários primeiro semestre de 1998, 15h/a, 01 crédito -

aproveitamento como disciplina de Domínio Conexo); b) Foi aprovada a solicitação, da

mestranda Ana Alves Neta, de aproveitamento dos 13 (treze) créditos obtidos através das

disciplinas relacionadas a seguir, cursadas como isoladas em 1997 e que, de acordo com o



previsto nos entendimentos mantidos pela então Coordenadora do Curso de Pós-Graduação

em Estudos Lingüísticos com a UNIMONTES (junto à qual a aluna atua como professora),

seriam cursadas tendo-se em vista a revalidação, em caso de aprovação, da solicitante supra

mencionada, no exame de seleção ao Curso e, conseqüentemente, a sua vinculação ao

Programa de Mestrado Interinstitucional UFMGIUNIMONTES: "Semântica", 45h/a, 03

créditos; "Seminário de Tópico Variável em Alfabetização: entre o oral ao escrito", 45h/a, 03

créditos; "Variação Lingüística", 45h/a, 03 créditos; "Fonologia", 45h/a, 03 créditos;

"Seminário de Sociolingüística: gramatícalização em Pidgins e Crioulos", 15h/a, 01 crédito.

11 - Aproveitamento de disciplina obrigatória cursada como optativa Foi lido o pedido da

mestranda Helcira Maria Rodrigues de Lima de aproveitamento da disciplina Semântica (60

h/a, 4 créditos) ministrada pela Prof', Márcia Cançado no primeiro semestre de 1998, como

Optativa, e cursada pela aluna, que nela se matriculou, equivocadamente, com o objetivo de

cumprir o disposto no Regulamento vigente (segundo o qual o aluno deve cursar pelo menos

uma disciplina Obrigatória relacionada à Linha de pesquisa à qual se vincula o projeto de

dissertação), tendo em vista que tal equívoco resultou da inclusão da referida disciplina, como

Obrigatória, no Quadro de ofertas do primeiro semestre de 1998, o que, por sua vez, se

explica diante do fato de essa disciplina ter sido incluída na grade curricular do Curso como

Obrigatória até 1997; considerando pertinente o argumento apresentado pela solicitante, o

Colegiado aprovou a solicitação. 12 - Cobrança de taxas escolares: Foi apresentada a lista das

taxas escolares estabelecidas pela Pro-Reitoria de Administração e cobradas nas demais

Seções de Ensino. O Colegiado aprovou a cobrança das mesmas a partir daquela data; ou seja,

23/04/1999. 13 - Trancamento de Matrícula: Foram aprovados os trancamentos de matrícula

dos seguintes alunos: a) Ana Tereza de Brito - trancamento total, 1199; b) Helivane de

Azevedo Evangelista - trancamento, tota12/98; c) Viviane Duarte Lima - trancamento total,

2/98, 14 - Projeto de Dissertação: Foi aprovado o Parecer do Prof. Dr. Samuel Moreira da

Silva pela aprovação do Projeto de Dissertação da mestranda Glória de Fátima Lima dos

Santos, intitulado Aquisição da Ortografia: implicações fonológicas e morfológicas na

representação dos ditongos. 15 - Solicitação de credenciamento: a) Credenciamento

Específico: Foram aprovados os pedidos de credenciamento do Prof. Dr. Samuel Moreira da

Silva para orientação especifica dos alunos Robson Santos de Carvalho, Ivan Sérgio Martins

dos Santos, Regina Maria de Souza Moraes e Luiz Carlos Gonçalves; b) Credenciamento

Pleno: A Coordenadora apresentou duas solicitações de credenciamento junto ao Programa,

encaminhadas pelos professores-doutores abaixo identificados; em relação a tais solicitações,

o Colegiado deliberou o seguinte: a) Delegar Profa. à Ida Lúcia Machado, Coordenadora da



Linha E, a tarefa de indicar o nome de um docente vinculado à referida Linha, para leitura e

emissão de parecer da solicitação de credenciamento do Prof Hugo Mari; b) Indicar a Profa.

Jânia Ramos como parecerista da solicitação de credenciamento da Profa. Heliana Ribeiro de

Mello. 16 - Solicitações de auxílio: a) O Colegiado aprovou os pedidos de ajuda de custo

(inscrição, passagem e estadia) das alunas Dylia Lysardo Dias e Emília Mendes Lopes, no

valor de R$31O,04 (trezentos e dez reais e quatro centavos) para cada uma das alunas, para

participarem do 90 INPLA - LAEL PUC/SP; b) Foi aprovada a solicitação de reembolso no

valor de R$73,50 ao ex-mestrando Jerônimo Coura Sobrinho, referente a cópia de tese que foi

recebida pelo solicitante após defesa da sua dissertação, em função da qual havia sido

solicitada via COMUT, e, em vista disso, foi doada à biblioteca da Fale, de modo a ser

disponibilizada a outros possíveis interessados; c) Foi aprovada a solicitação da Profa.

Adriana Silvina Pagano de pagamento de R$307,OO, referente a transcrição de fita de vídeo

utilizada como corpus de pesquisa do curso Discurso e Gênero ministrado pela solicitante e

pela Prof'. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva d) Foi aprovado o pedido da Profa. Thaís

Cristófaro de auxílio para pagamento de serviço de diagramação do caderno de resumos de

teses/96-97 do POSLIN. 17 - Comissão de Gerência de Recursos: De acordo com orientação

da CAPES, os recursos por ela concedidos ao Programa, através do PROF/99, deverão ser

gerenciados por uma "Comissão de Gerência do PROF"; considerando o fato de a Diretoria

da FALE vir apoiando o Programa concedendo-lhe recursos para fins de viabilização de

atividades não incluídas entre aquelas cujos custos podem ser cobertos com recursos do

PROF, a Coordenadora sugeriu que seja constituída, nos moldes delineados pela CAPES, uma

única comissão - ou seja, uma "Comissão de Gerência dos Recursos do PosLin" -, que se

responsabilizará tanto pela aplicação de todos os recursos recebidos/captados pelo Programa,

quanto pela política de distribuição (ou seja: estabelecimento de critérios, concessão,

renovação, cancelamento) das bolsas (seja de Mestrado, seja de Doutorado) concedidas ao

Programa por órgãos de fomento e, anualmente, prestará contas desses procedimentos ao

Colegiado; ~proposta foi aprovada por unanimidade, ficando, assim, composta a referida

Comissão: 'Coordenadora do Programa: Profa. Dra. Eunice Maria das Dores Nicolau,

Subcoordenador do Programa: Prof Dr. Fábio Alves da Silva Júnior, Representante docente

(vinculado a Linhaís) de Pesquisa da Área de concentração Lingüística): Profa. Dra. Célia

Maria Magalhães, Representante docente (vinculado a Linha(s) de Pesquisa da Área de

concentração Lingüística Aplicada): Profa. Dra. Adriana Silvina Pagano, Representante

discente: Adriana Ferreira Nascimento. 18 - Notas do Prof Carlos Franchi: Foi colocado em

discussão o problema das notas do curso ministrado pelo Prof Carlos Franchi no primeiro



semestre de 1997; a Coordenadora esclareceu que a falta das notas - insistentemente

cobradas - do referido curso estava inviabilizando a emissão de documentos para os alunos

(inclusive, de diplomas); o Colegiado deliberou que: a todos os alunos que,

comprovadamente, freqüentaram o referido Curso, seria atribuída a nota mínima do conceito

A. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a

sessão, da qual foi lavrada esta ata que dato e será assinada por mim, Coordenadora do

Programa, e todos os membros do Colegiado que estiveram presentes. Belo Horizonte, 12 de

maio de 1999.

Prof'. Eunice Maria das Dores Nicolau

Prof', Adriana Silvina Pagano _

Prof. Carlos Alberto Gohn ~

Prof. Fábio Alves da Silva Júnior ----f~~. ~.~~--=--~------------

Prof. José Olímpio de Magalhães -r~Cf-' ~..::..UÚ-=-:...:..(p_~_J_~---=-----avt---=---L1_;?&q..ufo::::.!..-iv--=------------V 7
Prof', Márcia Maria Cançado _

Adriana Ferreira do Nascimento _


