ATA DA 273 REUNIÃO DO COLEGlADO DO CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO EM LETRAS - ESTUDOS LINGUÍSTICOS, REALIZADA
NO DIA 21/05/97, ÀS 8:30 HORAS, NA SALA 4007 DA FALEIUFMG.

Aos vinte e um dias do mês de maio de 1997, às 8:30 horas, na sala 4007 da
FALE, foi realizada a 273 Reunião da Comissão Coordenadora do Curso de
Pós-Graduação em Letras - Estudos Linguísticos, presidida pela profa. Maria
Sueli de Oliveira Pires, Coordenadora do Curso. Estiveram presentes os
seguintes professores: Lorenzo Teixeira Vitral, Vera Lúcia Menezes, Marco
Antônio de Oliveira e Samuel Moreira da Silva, a profa. Maria Cristina de
Avelar Esteves justificou ausência. EXPEDIENTE: 1. Foram apresentadas as
seguintes atas: 24 3 reunião, realizada em 20/02/97, 253 reunião, realizada em
10/04/97 e Adendo-ata da 263 reunião, realizada em 28/04/97. A Comissão
Coordenadora aprovou todas as atas. COMUNICAÇÃO: 1. Foi apresentada a
carta da profa. Magda Becker Soares solicitando desligamento do Curso. A
Comissão Coordenadora aprovou o envio de um oficio agradecendo a
professora pela colaboração ao Curso. 2. Foi apresentada a carta da profa.
Maria das Graças Rodrigues Paulino solicitando desligamento do Curso. A
Comissão Coordenadora aprovou o envio de um oficio agradecendo a
professora pela colaboração ao Curso. 3. Foi apresentada a Resolução do
Conselho Nacional de Educação que fixa condições para validade de diplomas
de cursos de graduação e pós-graduação oferecidas por instituições
estrangeiras, no Brasil, nas modalidades semi-presenciais ou à distância. 4. Foi
apresentado o oficio da PRPG encaminhando informações referentes à
publicação da CAPES " Situação da Pós-Graduação - 1995". 5. Foi
apresentado o certificado de participação da profa. Maria Sueli de Oliveira
Pires como Coordenadora do Simpósio "Argumentação na Língua e no
Discurso", apresentado no 7° InPLA. A professora agradece o apoio do
Colegiado. ORDEM DO DIA: 1. Foi apresentada a oferta de disciplinas para
o 2° semestre de 1997. A Comissão Coordenadora aprovou a oferta. 2. Foi
apresentada a oferta de vagas para o exame de seleção de 1998. A Comissão
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Coordenadora aprovou a oferta. 3. Foi apresentada pela Coordenadora uma
proposta dos alunos estabelecendo critérios para concessão de bolsas. A
Comissão Coordenadora definiu-se pelo encaminhamento da proposta para a
Comissão de Bolsas para fins de análise e emissão de parecer. 4. Foi
apresentado um modelo de relatório semestral de aluno bolsista, para ser
preenchido pelo aluno e orientador. A Comissão Coordenadora decidiu
estender essa exigência a todos os alunos do curso. A Comissão deliberou o
envio deste modelo de relatório para os coordenadores de linha, para
apreciação e apresentação de sugestões. 5. Foi apresentada a lista
classificatória dos alunos de Estudos Linguísticos para fms de recebimento de
bolsa. 6. foi apresentado o pedido de passagem aérea, já aprovado ad
referendum, para a profa. Eunice Nicolau participar do XL V Seminário do
GEL, no período de 22 a 24 de maio de 1997. A Comissão Coordenadora
referendou a aprovação. 7. Foi apresentado o parecer do prof. Mário Alberto
Perini aprovando, na íntegra, o projeto de dissertação do mestrando Nilton
Antônio Alves intitulado " A inderteminação do sujeito". O parecer foi
homologado pela Comissão Coordenadora. 8. Foi apresentado o relatório do
prof. Marco Antônio de Oliveira aprovando o Anteprojeto de Tese do Prof.
Newton Sabbá Guimarães, intitulado " O Judeu-Espanhol: Uma língua em
Extinção", transferido recentemente da Universidade de Santa Catarina para a
UFMG. A Comissão Coordenadora homologou o parecer. 9. Foi apresentada a
solicitação de auxilio financeiro para a aluna Adriana Ferre ira do Nascimento
participar do Seminário do GEL no dia 22 de maio. A solicitação foi enviada à
PRPG. 10. Foi apresentada a solicitação do doutorando Edson José Martins
Lopes de mudança no Comitê de orientação, substituindo a profa. Vera Lúcia
Menezes pelo prof. Júlio César Machado Pinto, da FAFICH. A Comissão
Coordenadora aprovou a alteração. 11. Foi apresentada a solicitação do prof.
César Reis de passagem aérea BH-Rio-BH, já aprovada ad referendum, para
participar da mesa-redonda intitulada "Entonação: Modelos e Descrição", na
UFF. A Comissão Coordenadora referendou a aprovação. 12. Foi apresentada a
solicitação do professor-orientador Kevin John Keys de aproveitamento dos
créditos obtidos no mestrado pelo doutorando Sérgio Raimundo Elias da Silva
nas seguintes disciplinas: "Tópicos de Análise do Discurso: Seminário",
"Tópicos de Análise Gramatical: Tipologia sintática e universais linguísticos",
"Estrutura Morfo-sintática do Inglês" e "Estrutura Semântica do Inglês (a
metáfora)" e nas disciplinas isoladas: "Seminário de Tópico Variável em
Linguística Aplicada: Métodos e Técnicas no Ensino de Língua Estrangeira" e
"Seminário de Tópico Variável em Linguística Aplicada: Processos na
Aprendizagem de Língua Estrangeira", cursadas nos 10 e 20 semestres de 1996.

A Comissão Coordenadora aprovou o aproveitamento de todos os créditos.13.
Foi apresentada a solicitação da doutoranda Mônica G. Ramalho de Alkimim
de aproveitamento de créditos, cursados nas seguintes disciplinas, em regime
de Isoladas: "Seminário de Tópico Variável em Sintaxe - Variação Paramétrica
doPB", 2° semestre/95 ministrado pela profa. Jânia Ramos, com conceito A,
nota 95. A Comissão Coordenadora deferiu a solicitação. 14. Foi apresentada a
solicitação de aproveitamento de créditos da mestranda Maria Palmira Filecori
de Carvalho, cursados na discjplína, em regime de Isolada, " Seminário de
Linguística Histórica-Leitura de textos arcaicos portugueses", ministrada pela
professora Vanda de Oliveira Bittencourt, no 1° semestre de 96, concieto A,
nota 95. A Comissão Coordenadora aprovou o aproveitamento dos créditos.
15. Foi apresentada uma carta da doutoranda Mônica de Britto Pereira Viana
solicitando a substituição do orientador, atualmente o prof. Samuel Moreira da
Silva, pelo prof. Luis Carlos Cagliari, da Universidade de Campinas. A
Comissão Coordenadora aprovou a alteração. 16. A professora Vera Lúcia
Menezes sugeriu que sejam incentivadas as publicações coletivas entre as
Linhas de Pesquisa, o que foi aprovado pela Comissão Coordenadora. 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-Graduação em Letras - Estudos Linguísticos, lavrei a
ata que dato e será assinada por mim e todos os membros presentes. Belo
Horizonte, 21 de maio de 1997.
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