ATA DA 25a REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRASESTUDOS LINGÜÍSTICaS REALIZADA NO DIA 10/04/97, ÀS 10:30 HORAS, NA SALA
4041 DA FALEIUFMG.

Aos dez dias do mês de abril de 1997, às 10:30 horas, na sala 4041 da FALE, foi
realizada a 25a 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: Lorenzo

Teixeira Vitral, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, Maria Cristina de Avelar
Esteves, Marco Antônio de Oliveira e Samuel Moreira da Silva. COMUNICAÇÃO:
1. Foi apresentado o texto do documento "Informações Complementares"que faz parte
,

do Relatório Capes. As sugestões apresentadas

pelos membros presentes foram

incluídas no texto final do documento que foi aprovado pela Comissão Coordenadora.
2. Foi apresentada informação sobre o Acordo de Cooperação entre a UFMG e a
Université

de Genéve.

O princípio

do Acordo

foi aprovado

pela Comissão

Coordenadora, ficando os membros desta Comissão encarregados de enviar sugestões
para sua

implementação.

3. Foi apresentada

a Resolucão

que regulamenta a

revalidação de títulos e diplomas oferecidos por instituições estrangeiras no Brasil.
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. Foi apresentada

a carta da profa.

Carmen Rosa

Caldas-Coulthard

agradecendo o convite para participar do Comitê de Orientação da doutoranda Maria
Cristina Faria Dalacorte.

5. Foi apresentado

o Catálogo Linguistics 1997 para

indicação de títulos. ORDEM DO DIA: 1. Foi apresentada a solicitação, da profa.
Eliana Amarante, de ressarcimento da taxa de inscrição no XIX Congresso Mundial
de Féderation Intemationale des Professeurs de Langues Vivantes, em Recife, de 24 a
26 de março/97. A Comissão Coordenadora aprovou a solicitação. Ficou decidido que
esses casos sempre serão aprovados "ad referundum" pela Coordenadora.2. Foi
apresentada a solicitação, dos seguintes profs: Kevin John Keys, Adriana Silvina
Pagano Maria Cristina de Avelar Esteves, Eliana Amarante de M. Mendes e Vera
Lúcia Menezes, de reembolso de despesas de deslocamento e alimentação para
participação no XIX Congresso de Fédération Intemationale de Langues Vivantes, em
Refice,de 24 a 26 de março/97. A Comissão aprovou uma ajuda de custo de R$
137,42 (cento de trinta e sete reais e quarenta e dois centavos), equivalentes a duas
\J
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diárias nacionais, para todos os participantes do Congresso. 3.(wazzu Foi apresentada
a solicitação do mestrando Milton Chamarelli Filho para matricular-se no Estudo
Especial

"Análise Semiolinguística do Discurso Publicitário", ministrado pela Profa.

Maria Cristina. A Comissão Coordenadora aprovou a solicitação. 4. Foi apresentada a
solicitação de apoio financeiro para o prof. Fábio da Silva Jr. participar como
Coordenador de Simpósio no 7° InPLA, LAEL-PUC/SP a ser realizado nos dias 25 e
26 de abril/97. Foi discutido pela Comissão que ele, como bolsitas recém-doutor, não
faz parte do Corpo Docente. Sendo assim

não é concedido apoio financeiro pela Pró-

Reitoria

da FALE.

de Pesquisa

e Congregação

Diante

Coordenadora aprovou a concessão das passagens aéreas. 5.

disso,

a Comissão

Foi apresentada a

sugestão de banca e data da qualificação, já aprovada "ad referendum", do doutorando
Hugo Mari. A Comissão acatou a sugestão. 6. Foi apresentado o parecer da Banca
Examinadora, aprovando o Exame de Qualificação o Doutorando Hugo Mari. A
Comissão Coordenadora homologou o parecer. 7.
'~

Foi apresentado o parecer do

professor Marco Antonio Rodrigues Vieira aprovando, na íntegra o projeto de tese da
doutoranda Carla Viana Coscarelli. A Comissão Coordenadora homologou o parecer.
8. Foi apresentado o of. PRPq/43/97 da Pró-Reitoria de Pesquisa solicitando o envio
da Lista Tríplice de Nomes de Docentes para ser escolhido substituto do prof. Wander
MeIo Miranda- representante no comitê Assessor de Pesquisa. 9. Foi apresentada a
sugestão, já aprovada ad referendum, da Banca e data da defesa da mestranda Miriam
Santos Jorge. A Comissão homologou a aprovação. 10. Foi apresentado o parecer da
profa. Veronika Benn-Ibler aprovando o projeto de pesquisa da profa. Adriana Silvina
Pagano, para fins de credenciamento

como professora

do Curso. A Comissão

Coordenadora homologou o parecer e aprovou o credenciamento da profa. Adriana
Silvina Pagano na Linha D. 11 Foi apresentada

a solicitação de certificado de

especialização por integralização de crédito de Clarisse Maria Fonseca Pommer. A
Comissão Coordenadora decidiu que, no caso de ter havido precedentes, a solicitação
será deferida automaticamente, pois a situação da requerente, desligada do curso em
março de 1988, justifica tal deferimento, sem prejuízo para o controle do fluxo de
alunos. 12. Foi apresentada

solicitação de aproveitamento de créditos da mestranda

Ingeborg Scheible nas seguintes disciplinas cursadas como isoladas: a)"Jogo, máscara
e trama em Machado de Assis e Eça Queiros", ministrada pela profa. Lélia Duarte; b)
"Teoria da Literatura e Interdisciplinaridade"
Mendes

e Luiz Cláudio

aproveitamento

de Oliveira.

da disciplina "Teoria

ministrada pelos Profs. Nancy Maria

A Comissão
da Literatura

Coordenadora

aprovou o

e Interdisciplinaridade",

na

modalidade de Domínio Conexo. 13. Foi apresentada a solicitação de aproveitamento
de créditos obtidos por Jerônimo Coura Sobrinho nas seguintes disciplinas cursadas
como isoladas a) "Seminário de Tópico Variável em Linguística Aplicada ao Ensino
de Línguas

Estrangeiras:

A

pesquisa

em

aprendizagem/aquisição

da língua

estrangeira"; b) Seminário de Tópico Variável em Linguística Aplicada ao Ensino de

Língua Estrangeira: Estratégia de aprendizagem de língua estrangeira".
Coordenadora aprovou a solicitação. 14.

A Comissão

Foi apresentado o parecer da profa. Maria

das Graças de Castro Sena, aprovando na íntegra, o projeto de dissertação da
mestranda Vanessa de Sousa Machado. A Comissão Coordenadora homologou o
parecer. 15. Foi apresentada a solicitação de aproveitamento de créditos obtidos no
mestrado

pela

Doutoranda

Monica

de Britto

Pereira

Viana.

A Comissão

Coordenadora indicou o orientador, prof. Samuel Moreira da Silva, para emissão de
parecer. 16. Foi apresentado o parecer, já aprovado ad referendum, da profa. Eliane
Amarante de Mendonça Mendes aprovando o credenciamento da profa. Laura Stella
Miccolli na Linha D de pesquisa. A Comissão referendou a aprovação. Nada mais
havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão,
da qual eu, Letícia Magalhães Munaier Teixeira, Secretária ad hoc do Curso de Pós-
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Graduação em Letras - Estudos Lingüísticos, lavrei a ata que dato e será assinada por
mim e todos os membros presentes. Belo Horizonte, 10 de abril de 1997
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Letícia M.Munaier Teixeira
Secretária

Profa. Maria Sueli de Oliveira Pires
Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Letras
Estudos Lingüísticos - FALEIUFMG

