
ATA DA 23a REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS-
ESTUDOS LINGÜÍSTICOS A SE REALIZAR NO DIA 06/12/96, ÀS 14 HORAS, NA SALA
4041 DA FALE/UFMG.

Aos seis dias do mês de dezembro de 1996, às 14 horas, na sala 4041 da FALE, foi realizada a

vigésima terceira 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: Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, Marco

Antônio de Oliveira, Ida Lúcia Machado, Maria Cristina de Avelar Esteves, Samuel Moreira da

Silva. EXPEDIENTE: l. Foi apresentada a ata da 22a reunião, realizada em 14/11196. A Comissão

Coordenadora aprovou a ata. COMUNICAÇÃO: 1. Foi apresentada informação sobre a reunião

que será realizada com os recém aprovados no dia 11112, às 10 horas. 2. Foi apresentada a carta do

Prof José Luiz Fiorin, na qual relata as atividades por ele desenvolvidas como representante de área

na CAPES. 3. Foi apresentada a carta da Profa. Eliana Amarante de Mendonça Mendes

agradecendo o apoio recebido pelo Colegiado do Curso, para participação no 4° Congresso

Internacional de Ensino de Portguês como Língua Estrangeira - realizado de 21 a 25/10/96 no

México. Em anexo, a profa. apresentou os certificados de participação e bilhete aéreo. 4. Foi

apresentado o oficio CPGLelLin/083/96 da Coordenação do Curso respondendo à carta da profa.

Maria Nazaré Serra Silva e Guimarães, que questiona o impedimento de sua participação como

membro suplente da banca examinadora de dissertação da mestranda Márcia Barreto Berg.

ORDEM DO DIA: 1.Foi apresentado o resultado da Consulta aos professores sobre a possibilidade

de ampliação da oferta de vagas, assim discriminada: a) Linha A: o prof Samuel Moreira da Silva

oferece mais 03 vagas para o Mestrado e o prof Mike Dillinger oferece 02 vagas para o Mestrado;

b) Linha B: a profa. Eunice Nicolau oferece 01 vaga para o Mestrado, na área de Variação; a

profa. Maria Antonieta Cohen oferece mais 02 vagas para o Mestrado na sub-área de Lingüística



Histórica; c) Linha C: a profa. Eunice Nicolau oferece mais 01 vaga para o Mestrado a ser

assumida posteriormente pelo prof Seung Hwa- Lee; a profa. Maria Sueli de Oliveira Pires, oferece

mais 01 vaga para o Mestrado, na área de Análise do Discurso; o prof Luiz Carlos de Assis Rocha

oferece mais 02 vagas para o Mestrado, na área de Morfologia; a profa. Vera Lúcia Menezes de

Oliveira e Paiva oferece 01 vaga de Doutorado na linha C; d) Linha D - a profa. Else Ribeiro Pires

Vieira oferece 02 vagas para o Mestrado na área de Tradução, sendo 01 vaga a ser assumida pela

Adriana Silvina Pagano; a profa. Eliana Amarante de M..Mendes oferece 01 vaga para o Mestrado

na área de Tradução; o prof Kevin John Keys oferece 01 vaga para o Doutorado na Linha D e 01

vaga para o Mestrado na Linha D; o prof Carlos Alberto Gohn oferece 04 vagas para o Mestrado

na linha D; o prof Jacyntho José Lins Brandão oferece 01 vaga para o Mestrado na linha D -

Tradução. Serão oferecidas 25 vagas adicionais assim distribuídas: Linha A 04 vagas, Linha B 03,

Linha C, 01 doutorado, 04 mestrado, Linha D 04 doutorado, 10 mestrado. 2. Foi referendada a

indicação do nome da profa. Maria Sueli de Oliveira Pires para fazer parte da Comissão de seleção

da Linha "C"- Doutorado, já aprovada "ad referendum" pela Coordenação. 3. Foi apresentada a

carta da profa. Eliana Amarante de Mendonça Mendes liberando para defesa a dissertação do

mestrando Ricardo Vagner Silveira Oliveira, intitulada "O uso da língua materna no discurso oral do

professor de língua estrangeira em sala de aula", com a sugestão de data para a defesa o dia

23.12.96. Foram sugeridos como membros da Banca Examinadora as professoras, Eliana Amarante

de Mendonça Mendes (Orientadora), Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva e Ida Lúcia Machado

como titulares e Veronika Dorothea E.B. Benn-Ibler como suplente. A Comissão Coordenadora

aprovou a indicação da data e da banca examinadora. 4. Foram apresentados os nomes dos alunos

que foram desligados do Curso, considerados como eventuais candidatos à rematricula. 5. Foi

apresentado o parecer do prof Marco Antônio de Oliveira aprovando o pedido de aproveitamento

de disciplinas cursadas pela doutoranda Dóris Anita Freire Costa, no mestrado da Faculdade de

Educação. A aluna cumpriu 10 créditos em 04 disciplinas, assim discriminadas e com as devidas

equivalências: a)" Linguagem, Classe Social e Educação" - (3 créditos)- equivalente ao "Seminário

de Tópico Variável em Alfabetização: a interface entre o oral e o escrito"; b) "Alfabetização;

questões metodológicas" - 2 créditos - equivalente ao Seminário de Tópico Variável em

Alfabetização" - onde se discute a concepção de alfabetização e os diversos processos e métodos

envolvidos; c) "Tópicos Especiais em Ciências Sociais Aplicadas à Educação' - (2 créditos) -

equivalente ao "Seminário de Tópico Variável em Alfabetização" e d) "Atividades Programadas" (3



créditos) - equivalente ao 'Métodos de Pesquisa". A Comissão Coordenadora homologou o parecer.

6.Foi apresentada a solicitação de aproveitamento de disciplinas - Métodos de Pesquisa e Seminário

de Tópico Variável em Alfabetização, cursadas como isoladas pela mestranda Kely Cristina

Nogueira Souto. A Comissão Coordenadora aprovou a solicitação.7. Foi apresentada a solicitação

de anuência preliminar e apoio para realização do VII Encontro Nacional de Tradutores no ano de

1998 na FALE, já aprovada "ad referendum" pela Coordenadora do Curso. A Comissão

Coordenadora referendou a aprovação. 8. Foi apresentado o Parecer, desfavorável, do prof Marco

Antônio de Oliveira relativo à contratação do prof Francesco Bruni como professor visitante para

atuar na Linha B. A Comissão Coordenadora homologou o parecer. 9. Foi apresentada a previsão

de vinda de professores visitantes no ano de 1997, das linhas A, B, C. A Comissão Coordenadora

aprovou a previsão e a inclusão das disciplinas a serem oferecidas por esses docentes no quadro

regular de ofertas do Curso. 10. Foi apresentado o planejamento da atividades do prof Hildo

Honório do Couto, como visitante. A Comissão Coordenadora aprovou o planejamento. 11. Foi

apresentado o requerimento de credenciamento do prof Carlos A1berto Gohn para orientação de

Tese de Doutorado. A Comissão Coordenadora aprovou o credenciamento. 12. Foi apresentada a

solicitação da Doutoranda Kátia Modesto Valério de alteração na composição de Comitê de

Orientação. Após aprovação da alteração pela Comissão Coordenadora, o Comitê de Orientação

será composto pelo prof Nelson Mitrando Neto (Presidente), Vera Lúcia Menezes de Oliveira e

Paiva e Marco Antônio de Oliveira. 13. Foi apresentado o parecer do prof Mário Alberto Perini,

aprovando o Projeto de Dissertação do mestrando Cláudio Gattschalg Duque, intitulado

"Interpretação de Elementos Coesivos de Texto em Ambientes Multimídia". A Comissão

Coordenadora homologou o parecer. 14. Foi apresentada a oferta de disciplinas para o Io semestre

de 1997. A Comissão Coordenadora aprovou a oferta. 15. Foi apresentada a oferta de Estudos

Especiais para o 10 semestre de 1997: A Comissão Coordenadora aprovou as seguintes ofertas: . I.

A Teoria Semilongüística", da profa. Ida Lúcia Machado para a doutoranda Kátia Modesto Valério;

2. "Tópicos em Semântica Argumentativa" da profa. Ida Lúcia Machado para o aluno João Bosco

Cabral dos Santos; 3. "Abordagens Interativas" da profa. Ida Lúcia Machado para o aluno João

Bosco Cabral dos Santos; 4. "Transitividade Verbal e Indetenninação do Sujeito", do prof

Lorenzo Teixeira Vitral para os alunos Elisandra Filletti e Nilton A1ves 5 "Exp letivo s", da profa.

Jâ.nia Martins Ramos para os alunos Clézio Roberto Gonçalves, Maria Evane Bethonico e Monica

Alkimin. 6 ''Relações Semânticas e Estruturas Oracionais", da profa. Márcia Maria Cançado para a



aluna Alice Lima Lana 16. Foi apresentada a discussão sobre a seleção para Mestrado e

Doutorado/97. Após a exposição das dificuldades enfrentadas pelas bancas examinadoras de

seleção, foram feitas as seguintes propostas para os próximos exames: a) que o exame de

Doutorado aconteça antes do Mestrado; o professor que esteja oferecendo vaga participe da banca;

prazo mais elástico sem que haja coincidência do período da seleção com o final do semestre letivo.

17. Foi apresentada a solicitação do prof Kevin John Keys sobre a data do exame de Qualificação

da doutoranda Herzila Maria de Lima Bastos para o dia 31/01/97 e como sugestão de membros da

banca examinadora de qualificação, os nomes dos profs. Dr. Kevin John Keys - Orientador -

UFMG, Prof Dr. Hilário Bohn - UFSC - e Profa. Dra. ângela Pinheiro - UFMG. A Comissão

Coordenadora aprovou a solicitação de data e a sugestão de banca examinadora. 18. Foi

apresentada a solicitação de substituição do prof Marco Antônio de Oliveira pelo prof Marco

Antônio Vieira na banca de seleção para entrevistar os candidatos da Linha A. A comissão

Coordenadora aprovou a substituição. 19. Foram apresentados os resultados gerais da seleção para

o Mestrado e Doutorado. 20. Foi apresentada a solicitação de prorrogação do prazo para exame de

qualificação do doutorando Edson Martins Lopes. A Comissão Coordenadora aprovou a

solicitação. 21. Foram discutidas as seguintes alterações do Regulamento no artigo sobre Exame de

Qualificação: pode ser apresentada uma versão preliminar não concluída da tese; o texto constará

de seminário sobre o assunto específico da tese e sobre áreas de conhecimento que possam

contribuir para o aprofundamento do tema da mesma; o texto do seminário, de 50 a 100 páginas,

espaço 2, deverá ser encaminhado à Secretaria do Curso, 30 (trinta) dias antes da realização do

exame em 04 (quatro) cópias; serão entregues junto com o texto do seminário 04 (quatro) cópias

do projeto de tese; a Comissão Examinadora, aprovada pelo Colegiado, deverá ser constituída pelo

orientador e 2 (dois) professores da área de especialização do candidato; a comissão emitirá parecer

que será registrado na Secretaria do curso, após aprovação do Colegiado; no caso de insucesso no

exame, o aluno terá mais 6 (seis) meses para se apresentar para um novo exame e, sendo novamente

reprovado, será automaticamente desligado do curso. A Comissão Coordenadora aprovou as

alterações. 22. Foi apresentada a discussão sobre a reestruturação do Curso. O professor Marco

Antônio de Oliveira foi indicado para a partir de fevereiro/97, integrar a comissão encarregada de

elaborar a proposta de revisão do Regulamento. Para discutir a reestruturação das linhas de

pesquisa, ficam os coordenadores de linhas encarregados de apresentar propostas. 23. Foi

apresentada a carta do candidato Pedro Perini Frizzera da Mota Santos, sobre a possibilidade de um

~--- ----------------------------------------------------------------



novo exame de seleção para o 2° semestre/97. A Comissão Coordenadora indicou uma comissão

para redigir uma carta-resposta ao candidato. 24. Foi apresentado parecer do prof Luiz Carlos de

Assis Rocha favorável ao aproveitamento das disciplinas cursadas pelo aluno Geraldo Majela

Bemardino Silva na Universidade Federal de Uberlândia. com as seguintes equivalências: Teorias

Lingüísticas equivale a Seminário de Tópico Variável em Modelos Formais; Lingüística Textual -

Coesão equivale a Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso. A Comissão

Coordenadora homologou o parecer. 25. Foi apresentada a solicitação de auxilio financeiro para a

vinda do Prof Dr. Carlos Franchi à FALE no período de 26 a 30/05/97. (passagem aérea -

Campinas BHlCampinas, diárias de hotel e alimentação no período de 26 a 30 de maio de 1997,

pro-labore para o curso de 15 bJa a ser ministrado na pós-graduação e pró-labore para uma

conferência, visando, também aos alunos de graduação). A Comissão Coordendora aprovou a

solicitação. 26. Foi apresentada a oferta de disciplina a ser ministrada no período de 10/03/ a

20/03/97 pelo prof visitante Dr. Laurent Perrin da Université de Genéve. A Comissão

Coordenadora aprovou a oferta. 27. Foi apresentada a oferta da disciplina a ser ministrada na

primeira quinzena de abril de 97 pelo prof Hildo Honório do Couto (UnB), intitulada

"Gramaticalização em Pidgins e Crioulos". Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu

a presença de todos e encenou a sessão, da qual eu, Rosane Ferreira Menezes, Secretária do Curso

de Pós-Graduação em Letras - Estudos Lingüísticos, lavrei a ata que dato e assino. Belo Horizonte,

06 de dezembro de 1996.

Rosane ~';'ezes:ee;:t1t pro~·~es~

Coordenadora do Curso de Pós-Graduação

em Letras - Estudos Lingüísticos


