
ATADA 21a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS -

ESTUDOSLINGÜÍSTICOS.

Aos doze dias do mês de novembro de mil novecentos e noventa e nove, às 17:00 horas, na sala 4009 da

FALE, foi realizada a vigésima primeira 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 Dr. Fábio Alves da Silva Jr.

(Subcoordenador), Prof Dr. Carlos Alberto Gohn, Prof Dr. César Reis, Prof Dr. Edson Nascimento

Campos, Prof. Dra. Ida Lúcia Machado, Profa. Dra. Célia Magalhães e o representante discente Marcelo

Luiz de Camargos. I. DELmERAçÕES: 1. Exame Seleção/2000: O Colegiado examinou os novos

resultados da prova instrumental de Inglês em comparação com os resultados das outras provas de língua

instrumental (Francês, Espanhol e Portugal) e concluiu que a discrepância observada nos resultados -

uma vez o número de reprovação na prova de inglês corresponde a mais de 70% o que não se verifica nas

outras - reflete uma situação de desigualdade de condições de realização das provas, conforme alegado

por alguns candidatos (segundo os quais a duração da prova de inglês (2 horas), foi insuficiente e destoou

da duração das outras provas (3 horas)); diante desses fatos, o colegiado decidiu: a) anular as provas de

Língua Instrumental realizadas em 03 e 04 de novembro/1999; b) estabelecer os dias 23 e 24111 como

novas datas para a realização das referidas provas; c) reformular o critério para classificação dos

candidatos à Seleção/2000, ou seja, decidiu que as notas das provas de Língua Instrumental não serão

computadas para efeito de classificação dos candidatos ( neste caso, a classificação no Mestrado, será

obtida através média da nota da prova específica somada à nota da entrevista; para o Doutorado, a

classificação será feita com base na nota das entrevistas). Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Geralda Martins Moreira, secretária do

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

mim e todos os membros presentes. Belo Horizonte, 12 de novembro de 1999.
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