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ATA DA 18a REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM LETRAS - ESTUDOS LINGÜÍSTICOS - 05/07/96 - 14:00 horas -
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1. Aos cinco dias do mês de julho de 1996, às quartoze horas, na sala 4001 da FALE. foi

realizada a décima oitava reunião da Comissão Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em

Letras -Estudos Lingüísticos, presidida pela profa. Maria Sueli de Oliveira Pires, Coordenadora

do Curso. Estiveram presentes os seguintes professores:, Maria Cristina de Avelar Esteves,

Maria Antonieta A.M. Cohen e Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva. EXPEDIENTE; Foi

apresentada a ata da 16a reunião. A Comissão Coordenadora aprovou a ata.

COMUNICAÇÃO: 1. Foi apresentada a prestação de contas da Taxa de Bancada e uma escala

de previsões de gastos imediatos. 2. Foi comunicada a decisão de manter a sala de estudos no

4° andar e de se implantar a sala de infonnática no 3° andar, ao lado do Laboratório.ORDEM

DO DIA: 1. A Comissão Coordenadora aprovou a rescisão do contrato de manutenção e

suporte técnico dos computadores da secretaria do curso, com a Empresa de Aplicação em

Engenharia Ltda, tendo em vista o alto valor da mensalidade. 2. Foi apresentado o parecer,

emitido pela profa. Thais Cristófaro Silva, favorável ao pedido de credencimento da Profa. Dra.

Cláudia Cardoso Martins como docente do Curso de Pós-Graduação em Letras - Estudos

Lingüísticos na linha de pesquisa "Estudo Lingüístico da Aquisição da Fala e da Escrita". A

Comissão Coordenadora aprovou o parecer. 3. Foi apresentado o pedido de credenciamento

do prof. Dr. Wemer Ludger Heidermann como docente do Curso de Pós-Graduação em Letras

- Estudos Lingüísticos. A Comissão Coordenadora decidiu encaminhar à profa. Veronika Benn-

Ibler para parecer. 4. Foi apresentado o pedido de revalidação da disciplina "Estrutura

Semântica de Inglês" cursada no mestrado pela doutoranda Herzila Maria de Lima Bastos. A

Comissão Coordenadora aprovou o pedido. 5. Foi apresentado o pedido de dispensa da bolsa



de estudos da aluna Dulce Dias Lima, em virtude de vínculo trabalhista. A Comissão

Coordenadora aprovou o pedido. 6. Em virtude do afastamento temporário do país da Profa.

Thaís Cristófaro Silva, foram apresentadas as mudanças de orientações das seguintes alunas:

a) Elidéia Lúcia Bernardino (Mestrado - linha A), da profa. Thaís Cristófaro Alves da Silva

para o prof. Marco Antônio de Oliveira; b)Marisa de Sousa Viana (Mestrado linha C), da profa.

Thaís Cristófaro Alves da Silva para o prof. César Augusto da Conceição Reis. A Comissão

Coordenadora aprovou todas as mudanças. As alunas Ana Lúcia Martins Detomi (Linha A),

Ana Teresa Brandão de Oliveira Britto e Marlúcia Maria Alves (Linha C) continuam com a

orientação da profa. Thais Cristófaro Alves da Silva. 7. Foi apresentado o relatório semestral da

monitoria de pós-graduação da aluna Heloísa Moraes Moreira Penna. A Comissão

Coordenadora aprovou o relatório. 8. Foi apresentada a solicitação da aluna Regina Lúcia Péret

Dell'lsola de abono das faltas durante o mês de junho/96 nas disciplinas em que está

regularmente matriculada, devido à licença maternidade, em face do nascimento de sua filha no

dia 07/06/96. Considerando a matéria fora de sua alçada, a Comissão Coordenadora sugeriu

que a interessada entrasse em acordo com os professores das disciplinas por ela cursadas. 9. Foi

apresentada a solicitação da aluna Cláudia Leina Jucá, de aproveitamento das disciplinas

"Métodos de Pesquisa" e "Semântica", 03 créditos( cada); cursadas, como isoladas, no 10 e 20

semestre de 1994, respectivamente. A comissão Coordenadora aprovou a solicitação. 10. Foi

apresentado o Projeto de dissertação de Estudos Especiais do Prof. Fábio Alves da Silva Júnior

intitulado "Aplicação da Teoria de Relevância aos Estudos de Tradução" - 30 horas/lcréd.

ofertado para o aluno José Luiz Vila Real. A Comissão Coordenadora aprovou a oferta. 11. Foi

apresentada a oferta de disciplina "Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: A

Ironia, para o 2° semestre de 1996, da profa. Ida Lúcia Machado. A Comissão Coordenadora

aprovou a oferta. 12. Foi apresentada a oferta de Estudo Especial do prof. Samuel Moreira da

Silva intitulado "Sintaxe da oração relativa" - 60 horas/2 créd., a ser ofertado para a aluna

Maria Aparecida da Mata. A Comissão Coordenadora aprovou a oferta. 13. Foi apresentada a

solicitação do aluno Milton Chamarelli Filho de mudança de orientador, que atualmente é a

profa. Ida Lúcia Machado, para a profa. Maria Cristina Avelar Esteves. A Comissão

Coordenadora aprovou a solicitação. 14. Foi apresentado o parecer da profa. Maria Cristina de

Avelar Esteves, aprovando a solicitação da aluna Ivanir Terezinha de Oliveira Messias para

cursar 12 (doze) créditos, distribuídos entre 3(três) disciplinas obrigatórias (Fonologia,



Variação Lingüística e Semântica) e disciplinas de domínio conexo, na Universidade Federal de

Uberlândia. A Comissão Coordenadora aprovou o parecer. 15. Foram apresentados os

pareceres dos seguintes projetos de Dissertação/Tese: a) parecer do prof Samuel Moreira da

Silva aprovando, na integra, o projeto de dissertação da aluna NEIVA COSTA TONELI,

intitulado "A grafia de estruturas silábicas menos econômicas: um processo na construção do

sistema ortográfico'; b) parecer da profa. Eliana Amarante de Mendonça aprovando, na íntegra,

o projeto de dissertação da aluna ANELISE FONSECA DUTRA, intitulado "O uso da

tradução no ensino de língua estrangeira em classes monolínguas"; c) parecer do prof Lorenzo
Teixeira Vitral aprovando, na integra, o projeto de dissertação da aluna MARÍLIA DE

CARVALHO CAETANO OLIVEIRA, intitulado " A influência da canonicidade de "linking"e

da extensão de memória na elaboração de proposições"; d) parecer do prof Lorenzo Teixeira

Vitral aprovando, na íntegra, o projeto de dissertação da aluna ILZA MARIA TAVARES

GUALBERTO, intitulado "A Função Macroestrutural do Elemento Topicalizado na

Construção de Proposições"; e) parecer da profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva

aprovando, na íntegra, o projeto de tese da aluna HERZILA MARIA DE LIMA BASTOS,

intitulado "O processo de Escrita de texto subjetivo e de texto discursivo em L2"; t) parecer da

profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva aprovando, na íntegra, o projeto de dissertação

da aluna LEINA CLÁUDIA VIANA JUCÁ, intitulado "Ensino Comunicativo de Língua

Estrangeira: Estabelecendo Criteríos de Análise e Classificação das Atividades do Livro

Didático"; g) parecer do prof Mário Alberto Perini aprovando, íntegra, o projeto de

dissertação da aluna HELOISA MARIA MORAES MOREIRA PENNA, intitulado "O Uso do

Pronome de Terceira Pessoa no Português do Brasil: Mudança ou Retenção?"; h) parecer da

profa. Maria Cristina de Avelar Esteves, aprovando, na íntegra, o projeto de dissertação da

aluna GIANl DAVID SILVA, intitulado ''Níveis de Argumentação e dramatização em

discursos de telejomais brasileiros"; i) parecer do prof Samuel Moreira da Silva aprovando na

íntegra, o projeto de dissertação da aluna ANA LÚCIA MARTINS DETOMI, intitulado

"Ortografia - A complexidade de um processo - sobre a aquisição dos dígrafos consonantais por

crianças de Ia a 4a série"; j) parecer da profa. Eunice Maria das Dores Nicolau, aprovando, na

íntegra, o projeto de tese da aluna EVELYNE DOGLIANl MADUREIRA, intitulado "Difusão

Lexical e Significado"; k) parecer da profa. Eunice Maria das Dores Nicolau, aprovando, na

íntegra, o projeto de dissertação da aluna MARIA CAROLINA FERREIRA REIS, intitulado



"O Emprego Adverbial de Adjetivos e Substantivos"; 1) parecer da profa. Maria Sueli de

Oliveira Pires, aprovando, na íntegra o projeto de dissertação da aluna MARIA EDNA DE

MENEmC;;, m\~'al\o "'Da \inguagem à imagem: A construção da imagem do negro no Brasil

veiculada através das metáforas no texto jornalístico"; m) parecer do prof. Samuel Moreira da

Silva, aprovando, com a reformulação parcial, o projeto de dissertação do aluno LUIZ

ANTÔNIO DOS PRAZERES, intitulado " A leitura de textos científicos - alunos de curso

supletivo, um caso à parte"; n) parecer da profa. Eunice Maria da Dores Nicolau, aprovando na

íntegra, o projeto de dissertação da aluna MARIA APARECIDA DA MATA, intitulado "A

Estruturação de orações relativas: um processo no desenvolvimento da escrita"; o) da profa.

Maria das Graças de Castro Sena, aprovando, na íntegra, o projeto de dissertação de MÁRCIA

ADRIANA FERNANDES, intitulado "O papel do elemento coesivo no processo de geração de

inferência". A Comissão Coordenadora homologou todos os pareceres. 16. Foi apresentada a

proposta de uniformização dos valores de serviços prestados (participação em

conferências/mesas-redonda). A Comissão Coordenadora decidiu encaminhar a discussão para

uma reunião do Programa de Pós-Graduação em Letras. 17. Foi apresentada a proposta de

rembolso de ajuda de custo, a ser pago com a taxa de bancada do CNPq, para os participantes,

conforme relação a seguir, do XI Encontro Nacional da ANPOLL, realizado no periodo de 02 a

06 de junho, de R$ 40,00 por dia para cobrir despesas de refeições: Profa. Eliana Amarante de

Mendonça Mendes, Prof. Mike Dillinger, Profa. Jânia Martins Ramos, Sandra Maria Gualberto

Braga Bianchet, Marie-Anne H.J.K e Silva, Silvânia Mendonça A. Margarida e Patrizia

G.E.C.Bastianetto. A Comissão Coordenadora aprovou a proposta. 18. Foi apresentada a

solicitação da profa. Maria Sueli de Oliveira Pires de auxílio financeiro para comparecer à Posse

da Diretoria da ANPOLL nos dias 11 e 12/07/96 em São Paulo durante a reunião anual da

SBPC. A Comissão Coordenadora aprovou a solicitação. 19. Foi apresentada a oferta de

Estudo Especial da profa. Maria Cristina Avelar Esteves, intitulado "Análise Semiolingüística",

ofertado à aluna Maria Teresa Coutinho. A Comissão Coordenadora aprovou a oferta. 20. Foi

apresentada a solicitação de pagamento de passagem aérea, hospedagem, curso e palestra para

o prof. Hilário Bohn da Universidade Federal de Santa Catarina e, acatando sugestão da Profa.

Vera Menezes Paiva, decidiu incluir tais atividades na II SEVF ALE, a ser realizada em outubro

próximo. A Comissão Coordenadora aprovou a solicitação. 21. Foi apresentada a solicitação

de auxilio financeiro para participação no II Encontro Franco-Brasileiro da Análise de Discurso



que será realizado em novembro, dos professores Ida Lúcia Machado, Maria Cristina Avelar

Esteves e Maria Sueli de Oliveira Pires e dos alunos Hugo Mari, Giani David Silva e Paulo

Henrique A. Mendes. A Comissão Coordenadora aprovou o pedido. Nada mais havendo a

tratar, a Coordenadora agredeceu a presença de todos e encerrou 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, 05 de julho de 1996.

Ros~Menezes
Secretária

Profa. Maria Sueli de Oliveira Pires

Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Letras

Estudos Lingüísticos - FALEIUFMG


