ATA DA 283 REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO EM LETRAS - ESTUDOS LINGüísTICaS
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Aos dezoito dias do mês de junho de 1997, às 15 horas, na sala 2016 da FALE, foi realizada a
vigésima oitava reunião da Comissão Coordenadora
Estudos Lingüísticos,

do Curso de Pós-Graduação

em Letras -

presidida pela profa. Maria Sueli de Oliveira Pires, Coordenadora

do

Curso. Estiveram presentes os seguintes professores: Ida Lúcia Machado, Vera Lúcia Menezes de
Oliveira e Paiva, Eunice Maria das Dores Nicolau, Samuel Moreira da Silva e a suplente de
representante discente Alice Lima Lana. EXPEDIENTE:
A Comissão Coordenadora aprovou
decisão do Conselho

Foi apresentada a ata da 273 reunião.

a ata. COMUNICAÇÃO:

Universitário:

autorizar

a contratação,

1. Foi informada a seguinte
como professor

visitante, dos

candidatos estrangeiros aprovados em concurso para professor do quadro efetivo; recomendar às
Congregações

das Unidades

Acadêmicas,

no caso de concurso para professor titular, e às

Câmaras Departamentais, nos demais casos, que prorroguem o prazo de validade de concursos de
magistério e recomendar que os candidatos estrangeiros, quando de sua inscrição em concursos
para o magistério
Universitário. 2.

superior,

sejam cientificados

quanto à íntegra da decisão do Conselho

Foram apresentadas as informações sobre o Prêmio ANPOLL - Linguística

1998. A Comissão Coordenadora

aprovou o envio de correspondência

a todos os orientadores

informando sobre o prêmio e sugeriu que cada linha de pesquisa fizesse a indicação, até o final
de agosto,

para uma posterior

seleção interna do Programa.

informações sobre o Programa Fullbright.

3. Foram apresentadas

4. Foi apresentada a Correspondência

as

sobre a data

limite - dia 30/06/97, para apresentação de projetos de pesquisa à FAPEMIG. 4. Foi apresentada a
carta da profa. Ida Lúcia Machado, solicitando aos professores de Semântica e Sintaxe a entrega

-:

de ofertas de vagas para a seleção de 1998. ORDEM DO DIA: 1. Foi apresentado o parecer do

prof. Samuel Moreira da Silva, favorável ao reaproveitamento das seguintes disciplinas cursadas,
no Mestrado, por Mônica de Brito Pereira Vianna: " Metodologia da Ciência" , "Planejamento e
análise da psquisa I" e "PSI 209 - Pesquisa II" , como equivalentes às seguintes disciplinas do
curso: LIN 868 - "Métodos

de Pesquisa"

e LIN 872 - "Seminário

de Métodos de Pesquisa",

totalizando o aproveitamento de 06 créditos cumpridos no mestrado. 2. Foi apresentado o parecer
do prof. Georg Otte, sobre a revalidação do diploma de Antônio Fábio dos Santos Castilho,
como equivalente ao de Mestre pela UFMG. O diploma e o histórico não chegaram devidamente
traduzidos segundo às Normas Gerais de Pós-Graduação. Mediante essa falta da documentação a
Comissão Coordenadora decidiu baixar o processo em diligência para ser reinstruído pela PRPG.
3. Foi apresentada a solicitação dos alunos Ana Lúcia de Barros, Maria de Lourdes Faleiro e
Reinaldo da Silva Fernandes de concessão de uma sala de aula, às quartas-feiras no período de
10:00 às 12:00 horas, para um curso de Inglês. A Comissão Coordenadora,

entendendo que

reservas de salas de aula não são de sua competência, decidiu não analisar o pedido e sugerir que
seja encaminhado à Diretoria. 4. Foi apresentada a solicitação da representante discente Adriana
Ferreira Nascimento de inclusão da comunicação intitulada " O mapeamento sintaxe-prosódia
numa abordagem minimalista

radical"

apresentada pelo aluno da UNICAMP

Guimarães ao alunos do Curso de Pós-Graduação

em Estudos Linguísticos,

Maximiliano

no programa de

eventos patrocinados pelo curso, com a emissão de declaração e pagamento de pro-Iabore. A
Comissão Coordenadora aprovou a concessão de 2 diárias nacionais e emissão de declaração. S.
Foi apresentado o modelo de produção científica da UNESP - Assis. A Comissão Coordenadora
indicou a profa. Maria Sueli de Oliveira Pires para se incumbir da organização do catálogo. 6.
Foi apresentada

a proposta

disciplina Morfologia

do prof. Luiz Carlos Rocha de inclusão, no Regulamento,

como disciplina obrigatória.

A Comissão Coordenadora

da

não acatou a

proposta. A Comissão Coordenadora aprovou a criação de uma disciplina Optativa de 45 horas/3
créditos" Seminário de Tópico Variável em Morfologia".
dissertação/tese

7. Foram apresentados os projetos de

dos seguintes alunos para designação de pareceristas:

a) projeto de dissertação

de Robson Santos de Carvalho, intitulado " Ensino da Escrita: Concepções
Professores de Português e de História",

e Práticas dos

orientado pelo prof. Samuel Moreira da Silva;

b)

projeto de dissertação de Marisa de Sousa Viana, intitulado "Correlatos acústicos da nasalidade
vocálica, em crianças falantes do português brasileiro, orientada pelo prof. César Reis: c) projeto

de dissertação de Ana Teresa Brandão de
Fonológica do Desenvolvimento

Oliveira e Britto intitulado " Análise Fonético -

de Obstruintes" , orientada pelo prof. César Reis; d) projeto de

dissertação de Lorena Ribeiro de

Carvalho e Fonseca, intitulado "Estilos

e Estratégias de

Aprendizagem na Internet sob a perspectiva do Francês Língua Estrangeira" orientada pelo prof.
Carlos Alberto Gohn; e) projeto de dissertação de Jerônimo Coura Sobrinho, intitulado "Uso de
dicionário Unilíngue em Curso de Prática de Leitura e sua influência na autonomia do aluno",
orientado pela profa. Vera Lúcia Menezes e O. e Paiva; f) projeto de dissertação de Renato
Caixeta da Silva, intitulado "O uso de texto literário no livro didático de inglês elaborado a partir
da abordagem comunicativa" , orientado pelo prof. Kevin John Keys; g) projeto de dissertação de
João Henrique Rettore Tótaro, intitulado "Ordem dos constituintes adjetivo e nome em textos
(

espanhóis XII a XX"

orientado pela

dissertação de Elidéia Lúcia Bernardino,

profa. Maria Antonieta A.M. Cohen; h) projeto de
intitulado "A questão da referência na Libras e na

produção do português escrito dos surdos: a lógica do absurdo",

orientada pelo prof. Marco

Antônio de Oliveira; i) projeto de dissertação de Rui Rothe-Noves,
semelhança'

nas trauduções de F. Müller: um estudo descritivo",

Alberto Gohn; j) projeto

de dissertação

intitulado "A 'estranha

orientado pelo prof. Carlos

de Kely Cristina Nogueira

Souto, intitulado "A

concepção da palavra pela criança na fase incial do processo de construção da leitura e da
escrita", orientada pelo prof. Samuel Moreira da Silva. A Comissão Coordenadora indicou o
nome da profa. Maria Sueli de Oliveira Pires para designar pareceristas aos projetos. 10. Foi
apresentada a resposta favorável da profa. Maria Antonieta A.M.Cohen

sobre o processo de

transferência do prof. Dr. Newton Sabbá Guimarães do curso de doutorado da UFSC para a
UFMG, quanto à composição curricular a ser seguida pelo aluno e seu exame de qualificação. A
Comissão Coordenadora
disciplinas

homologou

o parecer. 11. Foi apresentado

o quadro de horário de

para o segundo semestre de 1997. A Comissão Coordenadora aprovou o referido

quadro. 12. Foi apresentada a proposta de alteração dos códigos da disciplinas ofertadas pelo
Curso de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos. A Comissão Coordenadora aprovou a criação
de um código próprio da Pós-Graduação.
Soares para ministrar

13.

Foi apresentada a proposta do prof. Francisco

um curso de 15 horas e treinar os alunos no Software (Systat) no final do

2° semestre. A Comissão Coordenadora aprovou a oferta e o pagamento de um pro-labore ao
referido professor. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e

encerrou a sessão, da qual eu, Rosane Ferreira Menezes, Secretária do Curso de Pós-Graduação
em Letras - Estudos Lingüísticos,
membros presentes. Belo Horizonte,

Rosan~ra
s~ria

Menezes

lavrei a ata que dato e será assinada por mim e todos os
18 de junho de 1997.

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

Estudos Lingüísticos - FALEIUFMG

