
ATA DA 26a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

LETRAS - ESTUDOS LINGÜÍSTICOS.

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil, às 14:00 horas, na sala 4041 da FALE, foi

realizada a vigésima sexta reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras:

Estudos Lingüísticos, presidida, em sua primeira parte, pela Profa. Dra. Eunice Maria das Dores

Nicolau, Coordenadora do Programa em término de mandato. Após alguns esclarecimentos, passou

a palavra ao Prof. Dr. Fábio Alves da Silva Júnior, que assumiu efetivamente a Coordenação do

Programa. Estiveram presentes os seguintes membros do Colegiado: Prof. Dr. Carlos Alberto

Gohn, Prof. Dr. Edson Nascimento Campos, Prof. Dra. Ida Lúcia Machado, Profa. Dra. Célia

Maria Magalhães e o representante discente: Marcelo Luiz Camargos. O Prof. Dr. César Reis

justificou sua ausência. EXPEDIENTE: Foi lida e aprovada, mediante algumas alterações no item

que trata da questão das prorrogações e/ou trancamentos, a ata da 25a reunião (realizada em

18/02/00). O Prof. Fábio relembrou aos presentes que o trancamento total de matrícula implica na

suspensão da' Bolsa. ORDEM DO DIA: I - COMUNICAÇÕES: Inicialmente a Profa. Dra.

Eunice Maria das Dores Nicolau prestou as seguintes informações: a) Em relação à informatização

da secretaria, explicou que o contrato firmado com o Sr. Eduardo Galvão terá validade por 01 (um)

ano e será implantando a partir do dia 14 de abril do corrente. Esclareceu, ainda, que o valor total

deste serviço é de R$ 1.992,00 (mil novecentos e noventa e dois reais) e que o valor mensal a ser

pago pela manutenção é de 01 (um) salário mínimo; b) Em relação à situação financeira do

Programa, esclareceu que, em reunião da Congregação, realizada no dia 17 de março do corrente,

solicitou recursos adicionais à Diretoria, conseguindo um montante de R$ 12.500,00 (doze mil e

quinhentos reais) e o perdão da dívida do Programa junto à Diretoria no valor de R$ 10.000,00

(dez mil reais). Explicou, também, que o financiamento da publicação da Revista Estudos da

Linguagem passou a ser de responsabilidade da Diretoria da FALE; c) sobre o Relatório

DATACAPES, comunicou que o mesmo foi enviado à PRPG no dia 30 de março do corrente; e

que, posteriormente, irá imprimir o formulário que é preenchido pelo Coordenador do Programa,

ou seja, o Formulário F, para que os professores tenham acesso ao documento através do qual o

Programa é avaliado. Lembrou, ainda, que a avaliação da CAPES é trienal e ressaltou a

possibilidade do Programa passar do conceito 05 (cinco) para 06 (seis) mediante esforço conjunto

de seus professores. Feitos os referidos esclarecimentos, a Profa. Dra. Eunice Maria das Dores

Nicolau passou a palavra ao novo Coordenador do Programa, Prof. Dr. Fábio Alves da Silva

Júnior, para que o mesmo conduzisse a reunião. Este explicou o quanto é importante que haja elos

de ligação entre a coordenação e os professores do Programa e vice-versa. Informou que planeja

agilizar a resolução de alguns processos, discutindo-os via e-mail, diminuindo, assim, o tempo de

duração das reuniões. Para iniciar, então, a reunião, prestou esclarecimentos sobre o próximo

encontro da ANPOLL, a realizar-se em Niterói no mês de junho de 2000. Informou que a



participação do Programa será feita através da Coordenação, sendo que a data-limite para os GTs

enviarem os programas é dia 15 de abril do corrente. 11 - REFERENDAMENTOS: Exame de

Qualificação: Foram referendadas as Bancas para os Exames de Qualificação dos seguintes

doutorandos: a) Dóris Anita Freire Costa, marcado para o dia 20 de março de 2000, Banca

composta pelos Professores Doutores: Fábio Alves da Silva Júnior - UFMG, Marco Antônio de

Oliveira - UFMG e Maria das Graças de Castro Sena - aposentada!UFMG, b) Helivane de

Azevedo Evangelista, marcado para o dia 04 de abril de 2000, Banca composta pelos Professores

Doutores: Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva - UFMG, Hilário Bohn - Universidade de

Pelotas e Deise Prina Dutra - UFMG; c) Nelson Viana, marcado para o dia 24 de abril de 2000,

Banca composta pelos Professores Doutores: Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva - UFMG,

Laura Stella Miccoli - UFMG e José Carlos Paes de Almeida Filho - UNlCAMP; 2. Liberação de

Defesa: Foram referendadas as seguintes liberações de defesa: a) Pedro Perini Frizera da Mota

Santos, Aspectos da Referência no Português, dia 17/03/00, Banca Examinadora composta pelos

Professores Doutores: Maria Elizabeth Fonseca Saraiva, Maria Beatriz N. Decat e Yara Goulart

Liberato (titulares) e Márcia Cançado (suplente); b) Ana Teresa Britto, Estudo do vozeamento,

desvozeamento e não-vozeamento de obstruintes na fala infantil normal e com desvios, dia

20/03/00, Banca Examinadora composta pelos Professores Doutores: José Olímpio de Magalhães,

Jaime Luiz Zorzi e César Augusto C. Reis (titulares) e Thais Cristófaro (suplente); c) Denise de

Souza Silva Pinto, Fatores Relevantes para a Motivação na Aprendizagem de Inglês como Língua

Estrangeira: um estudo etnográfico, dia 31/03/00 Banca Examinadora composta pelos Professores

Doutores: Kevin John Keys, Carlos Alberto Gohn, Maria Aparecida Caltabiano M. B. Silva

(titulares) e Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva (suplente); 3. Prorrogação de Prazo: Foi

referendada a aprovação do pedido de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda

Maria do Carmo Viegas. A data-limite para a defesa da tese da referida aluna é dia 04 de agosto

deste; 4. Oferta de Estudo Especial: foi referendado o Estudo Especial Contribuição da Vertente

anglo-americana: da análise do discurso à análise de textos "on line ", 90 horas (03 créditos),

ministrado pela Profa. Dra. Vera Lúcia Menezes Oliveira e Paiva para a doutoranda Lorena Ribeiro

de Carvalho e Fonseca. m - HOMOLOGAÇÕES: 1. Exame de Qualificação: Foram

homologados os pareceres dos Professores Doutores, abaixo relacionados, aprovando os seguintes

doutorandos em Exame de Qualificação: a) Vera Lúcia Menezes, Maura Penna e Antônio Augusto

de Faria aprovando o doutorando Antônio Luiz Assunção; b) César Augusto Reis, Marco Antônio

de Oliveira e Luiz Carlos Cagliari aprovando a doutoranda Mônica de Britto P. Viana, c) Fábio

Alves da Silva Júnior, Marco Antônio de Oliveira e Maria das Graças de Castro Sena aprovando a

doutoranda Dóris Anita Freire Costa, d) Jânia Martins Ramos, Lorenzo Vitral e Maria Marta

Pereira Scherre aprovando a doutoranda Mônica Guieiro R Alkmim. DELmERAçÕES: 1..

Solicitação de Aproveitamento/Revalidação de Créditos: Foram aprovados os pedidos de

aproveitamento de créditos dos seguintes Mestrandos: a) Carla Roselma Athayde Moraes,



Métodos de Pesquisa em Estudos Lingüísticos, (45 h/a, 03 créditos) - disciplina isolada como DC;

b) Júlia Leocádia das Graças, Seminário de Tópico Variável em Lingüística Aplicada ao Ensino de

Língua Materna: a questão da norma culta (60h/a, 04 créditos) e FonéticaIFonologia (60h/a, 04

créditos) - disciplinas isoladas como OP e OB, respectivamente; c) Míriam Rondas Nazareth,

Seminário de Tópico Variável em Lingüística Aplicada ao Ensino de Língua Estrangeira: cognição

e aprendizagem de línguas (60h/a, 04 créditos) e Modelos Teóricos de Tradução (60h/a, 04

créditos) - disciplinas isoladas como OP e OB, respectivamente; d) Ubiratan da Silva Meireles,

Métodos de Pesquisa (60h/a, 04 créditos) e Seminário de Tópico Variável em Tradução:

abordagens metodológicas da tradução (60h/a, 04 créditos) - disciplinas isoladas como DC e OP,

respectivamente; e) Diléa Helena de Oliveira Pires, Linguagem e Educação «60h/a, 04 créditos) -

disciplina eletiva - como DC; f) Márcio Dionísio de Souza, Seminário de Tópico Variável em

Tradução (60h/a, 04 créditos) e Modelos Teóricos da Tradução (60h/a, 04 créditos) - disciplinas

isoladas como OP e OB, respectivamente; g) Eloísa Helena R. Guimarães, Linguagem e Educação

(60h/a, 04 créditos) - disciplina eletiva - como DC; h) Paulo Antônio de Almeida Bastos,

Seminário de Tópico Variável em Lingüística Histórica (60h/a, 04 créditos) e Variação Lingüística

(60h/a, 04 créditos). - disciplinas isoladas como OP e OB, respectivamente; i) Maria Aparecida de

Oliveira Martins de Araújo, Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: teoria dos atos

de fala, (60h/a, 04 créditos) - disciplina isolada como OP-; Doutorandos: j) Lorena Ribeiro de

Carvalho e Fonseca - revalidados 12 (doze) dos créditos cursados nas disciplinas do Mestrado em

Lingüística Aplicada do PosLin!UFMG: Semântica (45 h/a, 03 créditos), Métodos de Pesquisa (45

h/a, 03 créditos), Sintaxe (45 h/a, 03 créditos) e Variação Lingüística (45 h/a, 03 créditos); 1) Ana

Maria Nápoles Villela - revalidados 12 (doze) dos créditos cursados nas disciplinas do Mestrado

em Língua Portuguesa da PUC/MG: Semântica do Português: do significado à significação (60 h/a,

03 créditos), Métodos e Técnicas de Pesquisa em Letras (60 h/a, 03 créditos), Lingüística Textual

(60h/a, 03 créditos); m) Rosalvo Gonçalves Pinto, Seminário em Aquisição da Fala e da Escrita I

(60h/a, 04 créditos) e Seminário em Aquisição da Fala e da Escrita 11:propriedades do texto escrito

(60h/a, 04 créditos) - disciplinas cursadas como isoladas; n) Maria Ângela Paulino Teixeira Lopes,

Seminário em Aquisição da Fala e da Escrita 11:propriedades do texto escrito (60h/a, 04 créditos) e

Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: discurso, sujeito e ideologia (60h/a, 04

créditos) - disciplinas cursadas como isoladas. 2. Pedido indeferido: Foi indeferido o pedido da

mestranda Mônica Oliveira Pereira solicitando o aproveitamento de crédito da disciplina Seminário

de Tópico Variável em Análise do Discurso porque quando a aluna a cursou estava matriculada no

curso de graduação. 3. Mudança de orientador: Foram aprovadas as seguintes trocas de orientação:

a) do doutorando Fábio Bonfim Duarte, orientando do Prof Mário Alberto Perini, que passou a ser

orientado pela Profa. Yara Goulart Liberato; 4. Credenciamento/nível doutorado: Foi aprovada a

solicitação de credenciamento pleno para o doutorado da Profa. Yara Goulart Liberato; 5.

Discjplinas Isoladas: Ficou decidido que, a partir do próximo semestre (2%0), cada candidato a



cursar disciplinas isoladas apresentará apenas 01 (um) pedido e que, no ato do protocolo poderá

sugerir uma segunda disciplina, caso não seja aceito na primeira opção. A secretaria encaminhará a

documentação do candidato ao professor da disciplina para emissão de parecer. Caso o primeiro

professor opte pelo indeferimento do pedido, este será encaminhado, imediatamente, ao professor

da segunda opção feita pelo candidato; 6. Mudança de natureza das disciplinas: Foi indeferido o

pedido da Profa. Dra. Thais Cristófaro no qual solicita ao Colegiado a transformação das

disciplinas Língua Portuguesa e Lingüística Aplicada: controvérsias e perspectivas e

Fonética/Fonologia, ambas obrigatórias, em disciplinas optativas para a sua orientanda Edir Ramos

de Freitas; 7. Trancamento: Foram aceitos os seguintes pedidos de trancamento de matrícula: a)

total para as doutorandas Vera Aparecida de Lucas Freitas, orientanda da Profa. Dra. Eliana

Amarante e RacheI de ValIe Dettoni, orientanda da Profa. Dra. Jânia Ramos; b) parcial para o

mestrando Florêncio de Souza Paz, orientando do Prof Dr. Hugo Mari; 8. Curso Professor

Visitante: Foi aprovado o curso Seminário de Tópico Variável em Gramática Funcional:

gramática, pragmática e lógica (15 h/a, 01 crédito) que será ministrado pelo Prof Dr. Francisco

Matte Bon (Università di Bologna/Forli) no período de 26 a 28 de abril e 02 de maio de 2000. Foi

aprovado, também, o pagamento de 09 (nove) diárias em um dos apartamentos da moradia

universitária/FUMP e a quantia de R$ 250, 00 (duzentos e cinqüenta reais) referente a despesas

com alimentação do referido professor. 9. Modificações no Regulamento: O Prof Fábio pediu aos

presentes que repensem a forma como estão configuradas as Linhas de Pesquisa do Programa e

sugeriu que tais Linhas sejam conhecidas através de uma sigla e não de letras, como acontece

atualmente. A Profa. Eunice sugeriu que se pense na alteração do nome do Programa, uma vez que

para o CNPq não existe um Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Lingüisticos e sim,

Programa de Pós-Graduação em Estudos Lingidsticos. Ficou decidido que esta discussão será

retomada posteriormente, bem como as sugestões encaminhadas pelos professores para se alterar

alguns tópicos no Regulamento do Programa. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador

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.
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