
ATA DA 15a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

LETRAS - ESTUDOS LINGÜÍSTICOS.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de mil novecentos e noventa e nove, às 9:00 horas, na

sala 4041 da FALE, foi realizada a décima sexta Reunião do Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Letras: Estudos Lingüísticos, presidida pela Prof'. Dra. Eunice Maria das

Dores Nicolau, Coordenadora do Programa. Estiveram presentes os seguintes membros do

Colegiado: Prof Fábio Alves da Silva Júnior (Subcoordenador), Prof'. Adriana Silvina

Pagano, Prof Carlos Alberto Gohn, Prof Edson Nascimento Campos, Prof'. Ida Lúcia

Machado, Prof Maria Antonieta A. Mendonça Cohen, Prof'. Márcia Cançado e o

representante discente Humberto Luiz G. Vianna. Não compareceram o professor César

Augusto da Conceição Reis e a representante discente Adriana Ferreira Nascimento.

ORDEM DO DIA - HOMOLOGAÇÕES: 1. Pareceres sobre Projeto de Pesquisa: O

Colegiado homologou os seguintes pareceres: a) Sylvia Maria Campos Teixeira, Discurso

Crítico Literário: identidade, memória e representação, emitido pela Prof'. Maria Sueli de

Oliveira Pires; b) Mauro Sérgio Ferreira Oliveira, Uma análise linguistico-discursiva de

textos publicitários sobre automóveis em revistas informativas brasileiras, emitido pela Prof".

Ida Lúcia Machado; c) Leandra Batista Antunes, Padrões melódicos das declarativas e

interrogativas na fala de crianças de três a cinco anos: um estudo acústico, emitido pelo

Prof José Olímpio de Magalhães; d) Emília Mendes Lopes, Discurso Ficcional: uma

tentativa de conceitualização, emitido pelo Prof Hugo Mari; e) Janice Helena Silva de

Resende, O item "onde": uma interpretação linguistico-discursíva, emitido pela Prof" Célia

Maria Magalhães; f) Woodson Fiorini de Carvalho, Análise discursiva de programas

dirigidas ao público infantil da TV: uma abordagem semilingüística dos Programas 'Castelo

Râ- Tim-Bum', 'Rá- Tim-Bum', 'Bambalão' e 'Mundo da Lua', emitido pelo Prof Hugo Mari;

g) Elvina Maria Caetano Pereira, A construção do discurso cênico e os processos

enunciativos da mise-en-scêne teatral sob a perspectiva da Teoria dos Atos de Fala e da

Teoria Semioltnguistica, emitido pela Prof'. Ida Lúcia Machado; h) William Augusto

Menezes, A argumentação de candidatos à presidência do Brasil (1994 e 1998), destacando

as proposições de 'mudança', 'conservação', 'tradição' e 'utopia', emitido pela Profa. Maria

Sueli de Oliveira Pires; i) Laura Libéria F. Santos, Critérios que subjazem à avaliação forma

em salas de aula de Língua Inglesa e sua influência na validade do conteúdo: em estudo de

caso, emitido pelo Prof Carlos Gohn; j) João Batista Martins, A construção enunciativa do

discurso do humor: aspectos semânticos, discursivos e pragmáticos, emitido pelo Prof Hugo

Mari; I) Williane Viriato, Estratégias argumentativas no discurso filosofico: estudo de caso



através da semiolingüistica, emitido pelo. Prof Hugo Mari; 2. Credenciamento da Prof'

Heliana Ribeiro de MeHo - Linha E: Foi homologado o Parecer favorável emitido pela Prof

Ida Lúcia Machado sobre o credenciamento da Prof Heliana Ribeiro de Mello, na Linha E. O

referido parecerista solicita reconsiderar parecer anterior emitido pela própria professora.

DELmERAçÕES: 1. Revalidação de Créditos: Foram aprovados os seguintes pedidos de

revalidação de créditos: a) Denise de Souza Silva Pinto - retificação da decisão do Colegiado

em 04/03/99 sobre o pedido da aluna - aprovado somente o aproveitamento da disciplina

isoladacursada em 2°/96 - Seminário de Tópico Variável em Lingüística Aplicada ao Ensino

de L.E.: processos no ensino e aprendizagem de língua estrangeira, considerando-se a data

do pedido, 07/12/98; b) Diléa Helena de Oliveira Messias - disciplina isolada cursada em

2°/96 - Sem. Top. Varo em Lingüística Aplicada ao Ensino de L.E.: processos no ensino e

aprendizagem de língua estrangeira; c) Ivanir Messias - disciplinas cursadas na

Universidade Federal de Uberlândia, com anuência do Colegiado; d) Marcelo Luiz de

Camargo - disciplina cursada na Universidade Federal de Paraná, com anuência do

orientador; e) Mônica Santos de Souza Melo - aproveitamento de disiplinas cursadas em

2°/97 - Sem. Top. Varo em alfabetização: da oralidade à escrita; g) William Augusto

Menezes - disciplina isolada em 1°/98, disciplina Domínio Conexo, Top. Esp. Filosofia,

Ciência Humana: positivismo, dialética, hermenêutica e estruturalismo. Sobre os demais

pedidos o Colegiado deliberou o seguinte: a) Helcira Maria Rodrigues de Lima - revisão da

decisão do Colegiado em 04/03/99 sobre o pedido da aluna - aprovado aproveitamento de

disciplinas do mestrado que incluem aquelas fora do prazo e sem nota - decidiu-se devolver

ao orientado para indicar as disciplinas que não contrariem o regulamento; b) Loide de Melo

Araújo Silva - disciplina isolada - por estar fora do pnuo, mas sido feito pedido dentro do

prazo, tendo o pedido anterior extraviado na secretaria do Programa, conforme

esclareciment a Prof' Márcia Cançado, o Colegiado decidiu solicitar a aluna explicações

\\~ \\-ro ~~m.~~()m.\\.()~t~ \\.~ <\.'lal<\.uerdecisão' c) Rosana Silva do Espírito Santo -

revisão da decisão do Colegiado em 04/03/99 sobre o pe . una - aprovado

aproveitamento de disciplinas que incluem algumas fora do prazo e sem nota - deci lU-

devolver ao orientador para indicar as disciplinas que não contrariem o regulamento. 2.

Disciplina oferecida pela Prof' Heliana Ribeiro de Mello: O colegiado decidiu solicitar à

professor a revisão de sua oferta de disciplina, já que o nome da disciplina era da Linha E mas

o conteúdo da Linha B. 3. Trancamento de Matricula: Foi aprovado o pedido de trancamento

total (1°/99) de matrícula da aluna Vera Lúcia Aparecida Rezende. 4. Mudança de Orientador:

Foi aprovada a mudança de orientação da aluna Janice Helena S. R. C. Marinho. A

orientadora passa a ser a Prof Maria Sueli de Oliveira Pires no lugar da Prof' Eliana



Amarante de Mendonça Mendes. 5. Comitê de Orientação - Janice Helena S. R. Chaves

Marinho: Foi aprovado o Comitê de Orientação de Janice Helena S. R. Chaves Marinho

composto pelos professores doutores Maria Sueli de Oliveira Pires (orientadora), Maria da

Graça Ferreira da Costa VaI e Eddy Ronlet (Univertisté de Genêve). 6. Calendário 20./99 e de

datas importantes: Foram aprovados o calendário para 2°/99 e das datas importantes. 7.

Reformulação das Linhas: O Colegiado decidiu que os coordenadores de linha deveriam se

reunir para discutir as especificidades de cada linha, assim como o remanejamento dos

professores, já para a seleção 2000. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a

presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Eliete do Carmo Alves Pinto, secretária do

Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Lingüisticos, lavrei a ata que dato e será

assinada por mim e todos os membros presentes. Belo Horizonte, 19 de julho de 1999.
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