
ATA DA 13a REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM LETRAS - ESTUDOS LINGÜÍSTICOS, REALIZADA EM 14/02/96, ÀS
14:00H, NA SALA 4001 DA FALE/UFMG.
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Aos quatorze dias do mês de fevereiro de hum mil novecentos e noventa e seis, às quatorze horas,na
sala 4001 da FALE/UFMG, foi realizada a décima terceira reunião da Comissão Coordenadorado
Curso de Pós-Graduação em Letras - Estudos Lingüísticos, presidida pela Profa. Vera Lúcia
Menezes de Oliveira e Paiva, Subcoordenadora do Curso, no exercício da Coordenação. Estiveram
presentes os seguintes professores: Samuel Moreira da Silva, Maria Antonieta Amarante de
Mendonça Cohen, Jânia Martins Ramos, Veronika Benn-Ibler e a representante discente Marie-Anne
H.J.Kremer e Silva. ORDEM DO DIA: 1. Foi apresentado um oficio da Profa. Maria Sueli de
Oliveira Pires, do Depto. de Letras Vernáculas da FALE/UFMG, referente à solicitação de apoio
acadêmico e financeiro para a contratação temporária dos serviços do Prof Georges-Eddy Roulet,
da Universidade de Genebra, Suíça, na condição de professor visitante da FALE/UFMG, no período
de 25/3 a 9/4/96. A Comissão Coordenadora aprovou o financiamento das diárias de hotel e do pro
labore para que ele possa ministrar um curso para os alunos do Curso de Estudos Lingüísticos, 2.
Foi apresentado o parecer sobre o Exame de Qualificação da doutoranda Yara Goulart Liberato,
realizado no dia 18/12/95. A banca examinadora composta pelos Professores Mário Alberto Perini
(orientador), Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen e Lorenzo Teixeira Vitral habilitoua
candidata. A Comissão Coordenadora homologou o resultado e solicitou que sejam acrescentadas ao
parecer as áreas em que foram elaborados os dois ensaios apresentados pela candidata. 3. Foram
apresentadas as seguintes propostas de Estudos Especiais para o 10 semestre de 1996: a) do Prof.
Lorenzo Teixeira Vitral, 90 horas/3 créditos, título "Análise dos advérbios e das mini-orações em
português de acordo com o programa minimalista", para as alunas Maria Carolina Reis e Geralda
Fátima Rodrigues; b) da Profa, Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen, 90 horas/3 créditos,
título "Sintaxe Histórica: a tipologia da mudança na ordem dos constituintes", para o aluno João
Henrique Rettore Tótaro; c) do Prof Kevin John Keys, 90 horas/3 créditos, título "Levantamento
bibliográfico na área da abordagem comunicativa do ensino de lingua inglesa", para a aluna Anelise
Fonseca Dutra. A Comissão Coordenadora aprovou todas as propostas fazendo apenas uma
solicitação para que o Prof. Kevin John Keys altere o título dos Estudos Especiais que está ofertando
para a aluna Anelise F. Dutra. 4. Foi apresentada uma carta da mestranda Josiane Andrade Militão
solicitando que o Curso financie urna cópia extra da sua dissertação urna vez que a banca de defesa
foi aprovada com a inclusão de um co-orientador. A Comissão Coordenadora aprovou o pedido.5.
A Comissão Coordenadora aprovou a indicação da banca examinadora de defesa da dissertaçãode
Mestrado da aluna Josiane Andrade Militão a ser composta pelos seguintes professores: ElseRibeiro
Pires Vieira (orientadora), Mike Dillinger (co-orientador), Eliana Amarante de Mendonça Mendes
(titular), João Azenha, USP (titular) e Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva (suplente). A Profa.
Veronika Benn-Ibler, que também havia sido indicada para membro suplente, solicitou à Comissão
Coordenadora que fosse liberada dessa suplência. A Comissão Coordenadora aprovou a solicitação
da Profa. Veronika Benn-Ibler e não indicou um substituto porque não há necessidade de dois
membros suplentes. 6. Foram apresentados os planos de trabalho dos seguintes monitores-bolsistas:

--- ---------------



Anelise Fonseca Dutra e Leina Cláudia Viana Jucá, do Depto. de Letras Anglo-Gennânicas e Heloísa
Maria Moraes Moreira Penna, do Depto. de Letras Clássicas. A Comissão Coordenadora referendou
a aprovação do Subcoordenador do Programa. 7. Foi apresentado um oficio do Depto. de Letras
Românicas solicitando a inclusão da Profa. Maria Cristina de Avelar Esteves no corpo docente do
Curso de Estudos Lingüísticos, para atuar nas linhas C e D. A Comissão Coordenadora indicou a
Profa. Ida Lúcia Machado para dar parecer sobre o projeto de pesquisa da Profa. Maria Cristina. 8.
Foram apresentados os seguintes pareceres sobre projetos de dissertação: a) da Profa. Vera Lúcia
Menezes de Oliveira e Paiva, aprovando o projeto de dissertação do aluno Ricardo Vagner Silveira
Oliveira; b) da Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva aprovando o projeto de dissertação da
aluna Dulce Dias Lima e c) da Profa. Eliana Amarante de Mendonça Mendes, aprovando o projeto
de dissertação da aluna Gladys de Sousa Magalhães. A Comissão Coordenadora homologou todos
os pareceres. 9. Foi apresentado o Regulamento dos Cursos de Especialização na área de Letras, na
forma em que foi aprovado pela Comissão Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Letras -
Estudos Literários, para avaliação da Comissão Coordenadora do Curso de Estudos Lingüísticos. A
Comissão Coordenadora resolveu enviar cópia do Regulamento a todos os representantes de linha e
chefes de departamento, para que o mesmo seja analisado, para posterior discussão. 10. Foi
apresentado o parecer da Profa. Jânia Martins Ramos, aprovando o projeto de pesquisa da Profa.
Vanda de Oliveira Bittencourt e recomendando que a mesma seja aceita no corpo docente deste
Curso. A Comissão Coordenadora aprovou o parecer e a inclusão da Profa. Vanda Bittencourt no
corpo docente do Curso de Pós-Graduação em Letras - Estudos Lingüísticos. 11. Foram
apresentados os seguintes pedidos de aproveitamento de disciplinas isoladas e/ou eletivas: a) da
aluna Maria Edna de Menezes, nas seguintes disciplinas cursadas em regime de isolada: "Seminário
de Tópico Variável em Análise do Discurso", 45 horas/3 créditos, 10 semestre de 94, aprovação com
conceito A e "Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: o discurso oral", 45 horasl3
créditos, 20 semestre de 94, aprovação com conceito A; b) da aluna Kátia Modesto Valério, na
seguinte disciplina cursada em regime de isolada: "Metódos de Pesquisa", 45 horas/3 créditos, 10

semestre de 94, aprovação com conceito A. A Comissão Coordenadora aprovou todos os pedidos.
12. Foram apresentados os Comitês de Orientação dos seguintes alunos: a) Maria Edna de
Menezes: profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva - Presidente (UFMG), profa. Ida Lúcia
Machado(UFMG) e profa. Leda Maria Martins (UFMG); b) Kátia Modesto Valério: profa. Vera
Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva - Presidente (UFMG), prof. Marco Antônio de Oliveira (UFMG)
e prof Nelson Mitrano Neto (Universidade Federal Fluminense); c) Edivalda Alves Araújo: prof
Marco Antônio Vieira - Presidente (UFV), profa. Ilza Maria Ribeiro (UEFS) e prof. Mike Dillinger
(UFMG); d) Neiva Costa Tonelli: profa. Thais Cristófaro A. da Silva (UFMG), prof. Marco Antônio
de Oliveira (UFMG) e prof. Daniel Alvarenga - Presidente (UFMG); e) Adriana Gouvea Dutra
Teixeira: profa. Eliana Amarante de Mendonça Mendes - Presidente (lJFMG), yrofà. Veronika
Dorothea E. B. Benn-IbIer (UFMG) e profa. EIse Ribeiro Pires Vieira (UFMG); f) Angela de Fátima
Rocha: profa. Jânia Maria Ramos - Presidente (UFMG) , prof Lorenzo Vitral (UFMG) e profa.
Eunice das Dores Nicolau (UFMG); g) Lucas Teles Corrêa: profa. Jânia Maria Ramos - presidente
(UFMG), Prof. Seung Hwa Lee (UFMG) e prof Lorenzo Vitral (UFMG); h) José Luiz Vila Real
Gonçalves: prof. Carlos Gohn - presidente (UFMG), profa. Verônika Benn-Ibler e profa. Eliana
Amarante (UFMG); i) Amadeu Roselli Cruz: Profa. Ida Lúcia Machado presidente (UFMG), prof
Patrick Charaudeau (PARIS-FRANÇA) e profa. Eliana Amarante (UFMG); j) Paulo Henrique
Aguiar Mendes: profa. Ida Lúcia Machado - presidente (UFMG), prof Patrick Charaudeau (PARlS-
FRAl'\lÇA) e profa. Vera Lúcia Menezes (UFMG); 1)Giani David Silva: profa. Ida Lúcia Machado -
presidente (UFMG) , prof. Patrick Charaudeau (pARIS-FRANÇA) e profa. Vera Lúcia Menezes
(UFMG); k) Elânia de Oliveira, prof. Mike Dillinger (UFMG), Maria das Graças de Castro Sena



(UFMG) e Marco Antônio Rodrigues (UFV); . A Comissão Coordenadora aprovou todos os
pedidos, porém pediu ao orientador da mestranda Elânia de Oliveira que encaminhasse uma carta
com a formação desse comitê. 14. Foram apresentadas as sugestões da Comissão de Estudos sobre a
implantação do Mestrado Profissional na UFMG. A Comissão decidiu enviar um oficio reafirmando
que não tem comentários nem sugestões porque não é de interesse do Curso. 15. Foi apresentadaa
solicitação da Mestranda Leina Cláudia Viana Jucá de renovação de sua Bolsa de Estudos, apesar
de constar o registro de 2 empregos em sua Carteira de Trabalho, que a candidata diz não ter, mas
aos quais não foi dado baixa. 16. Foi apresentado o pedido da profa. Maria Cristina Avelar para que
o Curso financie a reprodução e encadernação de 5 exemplares de sua tese. A Comissão aprovouo
pagamento da reprodução e encadernação de l(um) exemplar que será destinado à Biblioteca da
Faculdade de Letras da UFMG. 17. Foi apresentada a análise da Comissão de Bolsas sobre a
concessão, renovação e prorrogação de bolsas. A Comissão homologou o resultado da analiseda
Comissão de Bolsas. 18. Foi apresentado o pedido da aluna Maria Carmen Aires Gomes para
reanálise da prorrogação de sua Bolsa/CNPq por mais 6 meses. A Comissão indeferiu o pedido. 19.
Foi apresentado o oficio do CNPq sobre mudanças nas Normasda Taxa de Bancada. A Comissão
aprovou o envio de cópia para todos os membros do Colegiado e decidiu discutir o assunto na
próxima reunião. 20. Foi apresentado o oficio da Diretora da FALE sobre o estabelecimento de
Normas Específicas sobre a prestação de serviços. A Comissão sugeriu Ul11adiscussão prévia nas
linhas de pesquisa para posterior discussão na próxima reunião. 21. Foi apresentado o oficio da
ANPOLL sugerindo a utilização da Taxa Acadêmica para financiamento de participação em eventos.
22. Foram apresentados os pedidos de prorrogação de prazo para defesa dos seguintes alunos: a)
Regina Egito; b) Márcia Berg; c) Adriana Gouvêa; d) César Nardelli e Elânia Oliveira. A Comissão
aprovou todos os pedidos, com a ressalva do pedido da aluna Regina Egito: o pedido foi aprovado
até a chegada do material que deverá ser passado para a coordenação da linha A analisar e emitir
parecer. 23. Foi apresentado o pedido de revalidação de título de Doutor do Prof Marco Antôni
Rodrigues Vieira. A Comissão designou o prof. Mike Dillinger para dar parecer. 24. Foi
apresentada carta da profa. Maria das Graças Rodrigues Paulino fazendo críticas a respeito da
formação de comitês de oritentação. A Comissão encaminhou à coordenadora da linha A para que
ela tome as providências no sentido de solucionar o problema. 25. Foi apresentada urna proposta
para flexibilizar o aproveitamento de mais de duas Disciplinas Isoladas. A Comissão Coordenadora
decidiu enviar oficio para os coordenadores de linha a fim de que eles emitam parecer sobre o
assunto. 26. Foi apresentado oficio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação solicitando sugestões para
modificações lIaSNormas Gerais de Pós-Graduação. A Comissão Coordenadora decidiu encaminhar
o assunto pat'a a coordenação das linhas de pesquisa e posterior discussão na próxima reunião. 27.
Foi apresentada a Resolução do CEPE que regulamenta sobre a lingua em que devem ser escritasas
teses/dissertações defendidas no Brasil A Comissão Coordenadora decidiu que as teses/dissertações
do Curso de Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos deverão obrigatoriamente ser escritas em
português. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora em exercício agradeceu a presença de todos
e encerrou a sessão, da qual eu, Letícia Magalhães Munaier Teixeira, Secretária do Programa de
Pós-Graduação em Letras, lavrei a presente ata que dato e assino. Belo Horizonte, 14 de fevereiro
de 1996.
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Profa, Vera LÚCIaMenezes de Oliveira e Paiva
Coordenadora do Curso de Pós-Graduação emLetras

Estudos Lingüísticos - FALEIUFMG
em exercício


