ÀTA DA 16a REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO EM LETRAS - ESTUDOS LINGÜÍSTICaS - B/06/96 - 14:00 horas - slAQOI
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Aos 13 dias do mês de junho de 1996, às quatorze horas, na sala 4001 da FALE, foi realizada a
décima sexta reunião da Comissão Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Letras Estudos Lingüísticos, presidida pelo prof. Mike Dillinger, Coordenador do Curso. Estiveram
presentes os seguintes professores: Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, Thaís Cristófaro da
Silva, Maria Antonieta Arnarante de Mendonça Cohen e Lorenzo Vitral. EXPEDIENTE: Foi
apresentada a ata da 15a reunião. A Comissão Coordenadora aprovou a ata. COMUNICAÇÃO:
1. Foi comunicada a criação da Disciplina "Seminário de Tópico Variável em Tradução" optativa,
com carga horária de 45 e 03 créditos, para ser acrescida ao Regulamento do Curso de PósGraduação em Letras - Estudos Lingüísticos. 2. Foi comunicado sobre o andamento da eleição
para Coordenador, Subcoordenador, representantes das linhas e representante discente e que
somente houve candidaturas para representantes da linha D. ORDEM DO DIA: 1. Foi
apresentado o parecer, emitido pela profa. Jânia Ramos, sobre o pedido de credencimento da
Profa. Dra. Eunice Maria das Dores Nicolau como docente do Curso de Pós-Graduação em Letras
- Estudos Lingüísticos nas linhas de pesquisa "Teoria Gramatical" e "Variação Lingüística". A
Comissão Coordenadora aprovou o parecer. A Comissão Coordenadora decidiu que os pedidos,
para inclusão de professores no Corpo Docente, devem vir encaminhados pelo coordenador da
linha. 2. Foi apresentado o pedido da doutoranda Carla Viana Coscareli de reaproveitamento de
créditos obtido no mestrado das seguintes disciplinas: a) Metodologia de Pesquisa; b) Lingüística
Aplicada; c) Tópicos de Análise Gramatical: Metodologia de Pesquisa e d) Semântica. A Comissão
Coordenadora aprovou o pedido. 3. Foi apresentado o parecer da profa. Vera Lúcia Menezes de
Oliveira e Paiva sobre o pedido de credenciamento da profa. Dra. Maria Sueli de Oliveira Pires,
como docente do Curso de Pós-Graduação em Letras - Estudos Lingüísticos. A Comissão
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Lingüísticos.

do Coordenador

4. Foram

de créditos cursados pela doutoranda

do Curso de Pós-

apresentados

os pedidos

de

Dóris Anita Freire Costa na disciplina,

cursada como Isolada, "Seminário de Tópico Variável em Alfabetização: Métodos de Análise na
Escrita",

ministrada pela Profa. Thaís Cristófaro

Silva. A Comissão Coordenadora

decidiu

encaminhar o pedido para parecer do orientador. 5. Foi apresentado o pedido de obtenção de
título de Especialista, por integralização dos créditos do mestrado de acordo com a Resolução
06/93 das Normas Gerais de Pós-Graduação,
Coordenadora

da aluna Maria Regina de Barros. A Comissão

aprovou o pedido. 6. Foram apresentadas as ofertas de disciplina para o próximo

semestre. A Comissão Coordenadora aprovou todas as ofertas. 7. Foram apresentadas as ofertas
de vagas para a seleção do mestrado

e do doutorado

para o

próximo ano. A Comissão

Coordenadora aprovou todas as ofertas. 8. Foi apresentada a solicitação da aluna Ivanir Terezinha
de Oliveira Messias, para obtenção dos créditos

restantes para complementação dos créditos, em

cursos na Universidade de Uberlândia onde leciona atualmente. A Comissão Coordenadora decidiu
encaminhar o pedido ao orientador para parecer. 9. Foi apresentada a solicitação da aluna Ivanir
Terezinha de Oliveira Messias, de mudança de orientação da profa. Ida Lúcia Machado para a
profa. Maria Cristina Avelar Esteves. A Comissão Coordenadora

aprovou a solicitação.

10. Foi

apresentada a solicitação da aluna Ana Rosa Vidigal Dolabeilla, de aproveitamento das disciplinas
"Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: Teoria Semiolingüística", 03 créditos;
cursada como disciplina isolada no 10 semestre de 1995, e "Seminário de Tópico Variável em
Lingüística Aplicada ao-Ensino de Língua Estrangeira: Estratégias de Aprendizagem", 03 créditos;
cursada como disciplina isolada no 20 semestre de 1995. A comissão Coordenadora

decidiu

encaminhar ao comitê de orientação para parecer. 11. Foi reapresentada a carta com sugestões
para o próximo exame de seleção ao Mestrado em Estudos Lingüísticos,
vários professores, para maior discussão. A Comissão Coordenadora
saber; a) Elaboração
Literários)

com o de acordo de

aprovou as sugestões a

de um formulário para o plano de estudo (ver o modelo de Estudos

incluindo um espaço para que o candidato

indique sua preferência

por algum

orientador; b) Eliminar a consulta da prova escrita; c) Incluir no edital que a prova escrita
classificará para a entrevista; d) Incluir no edital que a entrevista poderá versar sobre o plano de
trabalho, prova escrita e bibliografia. 13. Foram apresentadas

as seguíntes ofertas de Estudos

Especiais: a) da Profa. Ida Lúcia Machado, intitulada "Estudo de dois Modos de Organização do

- I

Discurso: O Descritivo e o Narrativo" - 60 horas/2 créd. ofertados para os alunos João Bosco
Cabral dos Santos e Ana Rosa Vidigal Dobabella, b) da profa. Jânia Martins Ramos, intitulado
"Cliticização" 30 horas/1 crédito. ofertado à aluna Ângela de Fátima Rocha, c) do prof. César da
Conceição dos Reis, intitulado "Nasalidade, Vozeamento, Ritmo e Velocidade de Fala - 30 horas/1
crédito, ofertado para as alunas Mônica de Britto Pereira Viana, Marisa de Souza Viana e Ana
Tereza

Brandão

de

Oliveira

Britto

e

d)

do

Prof.

Marco

Antônio

de

Oliveira

"

" ofertado para as alunas Kátia M. Valério e Maria Cristina Dalacorte. A Comissão Coordenadora
aprovou todas as ofertas. 14. Foi apresentado o pedido da profa. Maria Antonieta Cohen de
diárias e passagem aérea para participação no XI Congresso Internacional da ALF AL. A Comissão
Coordenadora aprovou a solicitação pelo motivo de não ter havido tempo para solicitação junto à
CAPES.

15.

argumentando-se
necessidade,

Foi proposta

discussão

sobre o processo

de Defesa de Dissertação/Tese,

que deveria ser dado ao aluno uma nova oportunidade

alterar

alguns

dados

como

citação,

dados

bibliográficos,

para, no caso de
palavras

escritas

incorretamente (pequenas alterações), que este aluno tenha um prazo para a reapresentação junto
ao Comitê de Orientação da TeselDissertação

corrigida. A Comissão Coordenadora decidiu adiar

essa discussão. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador

agradeceu a presença de todos e

encerrou a sessão, da qual eu, Rosane Ferreira Menezes, Secretária do Curso de Pós-Graduação
em Letras - Estudos Lingüísticos, lavrei a presente ata que dato e assino. Belo Horizonte, 13 de
junho de 1996.
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