ATA DA 29&I'tE~0

DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

L'ETRAS: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS.

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil, às 14:00 horas, na sala 4041 da FALE, foi realizada a
vigésima nona reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação
Lingüísticos,

em Letras: Estudos

presidida pelo Prof Dr. Fábio Alves da Silva Júnior, Coordenador do Programa.

Estiveram presentes os seguintes membros do Colegiado: Profa. Dra. Ida Lúcia Machado,
Subcoordenadora do Programa, Profa. Dra. Adriana Pagano, Prof Dr. César Reis, Profa. Dra. Deise
Prina, Prof Dr. Edson Nascimento Campos, Prof Dr. Hugo Mari, Profa. Dra. Heliana Mello e a
Profa. Dra. Maria Elizabeth Saraiva. EXPEDIENTE:

Foi lida e aprovada, após algumas

reformulações sugeridas pelo Prof César Reis, a ata da 28 reunião (realizada em 20/06/00).
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ORDEM DO DIA: I - COMUNICAÇÕES: a) Foi lida uma carta da Profa. Heliana Mello na qual
ela agradece o apoio recebido do Programa para a vinda do Prof Christopher Sinha no período de
13 a 16 de julho do corrente; b) O Coordenador comunicou que, a partir do dia 13 de setembro do
corrente, o horário do atendimento externo da Secretaria volta a ser somente à tarde (de 13:30 às
17:00 horas). No entanto, nos dias de inscrição ao Exame de Seleção/2001, o atendimento será pela
manhã e tarde conforme já havia sido divulgado no folder; c) Foi lida uma correspondência enviada
ao DRCA na qual o Coordenador solicitou o desligamento de alunos do Programa (29 mestrandos e
02 doutorandos) por decurso de prazo; d) O Coordenador relembrou que a data para recadastramento
de orientadores de doutorado junto ao CNPq é até o dia 15 de outubro do corrente; e) sobre o recurso
CAPITAL do convênio PROF/2000,

o Prof

Fábio informou que esta verba deverá ser

disponibilizada brevemente para o Programa. Na reunião anterior, realizada em 20 de junho do
corrente, o Colegiado havia decidido que esta verba seria alocada para compra de livros. Assim
sendo, para cada Linha de Pesquisa deverão ser disponibilizados mais ou menos R$1.150,00 (mil
cento e cinqüenta reais) para este fim. Também sugeriu aos Coordenadores de Linha que já fossem
elaborando a lista para aquisição deste material; 11 - REFERENDAMENTOS: 1. Liberação de
Defesas de Dissertação: Foram referendadas as Bancas de Defesa de Dissertação dos seguintes
mestrandos: a) Soélis Teixeira Mendes, a defesa foi marcada para o dia 04 de agosto do corrente e a
Banca composta pelos Professores Doutores: Mário Roberto Zágari - UFJF, Jânia Martins Ramos UFMG, Maria Antonieta Amarante Cohen - UFMG (titulares) e Heliana Ribeiro de Mello - UFMG
(suplente); b) Andréa Machado de Almeida Mattos, a defesa foi marcada para o dia 16 de agosto do
corrente e a Banca composta pelos Professores Doutores: José Carlos Paes de Almeida Filho UNICAMP,

Fábio Alves da Silva Júnior - UFMG, Laura Stella Micolli - UFMG (titulares) e

Heliana Ribeiro de Mello - UFMG (suplente); c) Luiz Carlos Gonçalves, a defesa foi marcada para o
dia 18 de agosto do corrente e a Banca composta pelos Professores Doutores: Samuel Moreira da
Silva - UFMG, Maria da Graça Costa Val - UFMG, Maria das Graças Dias Pereira - PUC/RJ

(titulares) e Marco Antônio de Oliveira - UFMG (suplente); d) Maristela Souza Borba, a defesa foi
marcada para o dia 21 de agosto do corrente e a Banca composta pelos Professores Doutores: Deise
Prina Dutra - UFMG, Ana Antônia de Assis Peterson - UFMT, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e
Paiva - UFMG (titulares) e Adriana S. Pagano - UFMG (suplente); e) Loide de Melo Araújo Silva,
a defesa foi marcada para o dia 22 de agosto do corrente e a Banca composta pelos Professores
Doutores: Jacyntho José Lins Brandão - UFMF, Carlos Alberto Gohn - UFMG, Tereza Virginia
Ribeiro Barbosa - UFMG (titulares) e Mônica Valéria da Costa Vitorino - UFMG (suplente); f)
Leandra Batista Antunes, a defesa foi marcada para o dia 23 de agosto do corrente e a Banca
composta pelos Professores Doutores: João Antônio de Moraes - UFro, Cé"S'M A.'Ugu~t~da.
Conceição Reis - UFMG, José Olimpio de Magalhães - UFMG (titulares) e Thaís Cristófaro da
Silva - UFMG (suplente); g) Liliam Mara Rodrigues, a defesa foi marcada para o dia 25 de agosto
do corrente e a Banca composta pelos Professores Doutores: José Roberto O'Shea - UFSC, Eliana
Amarante de Mendonça Mendes - UFMG, Else Ribeiro Pires Vieira - UFMG (titulares) e Adriana
Silvina Pagano - UFMG (suplente); h) Glenda Cristina Valim de Melo, a defesa foi marcada para o
dia 25 de agosto do corrente e a Banca composta pelos Professores Doutores: Lilia Maria Eloise
Aphonsis Francis - UFU, Kevin John Keys - UFMG, Laura Stella Micolli - UFMG (titulares) e
Carlos Gohn - UFMG (suplente); i) Elvina Maria Caetano Pereira, a defesa foi marcada para o dia
30 de agosto do corrente e a Banca composta pelos Professores Doutores: Hugo Mari - UFMG, Ida
Lúcia Machado - UFMG, Vera Lúcia de Carvalho Casa Nova - UFMG (titulares) e Graciela Inés
Ravetti de Gómez - UFMG (suplente); j) Mércia Elena de Souza Costa, a defesa foi marcada para o
dia 31 de agosto do corrente e a Banca composta pelos Professores Doutores: João Azenha Júnior USP, Fábio Alves da Silva Júnior - UFMG, Eliana Amarante de Mendonça Mendes - UFMG
(titulares) e Carlos Alberto Gohn - UFMG (suplente); I) Rita de Cássia Vilaça Gonçalves, a defesa
foi marcada para o dia 31 de agosto do corrente e a Banca composta pelos Professores Doutores:
João Azenha Júnior - USP, Fábio Alves da Silva Júnior - UFMG, Veronika Benn-Ibler - UFMG
(titulares) e Carlos Alberto Gohn - UFMG (suplente); m) Vanir Consuelo Guimarães, a defesa foi
marcada para o dia 01 de setembro do corrente e a Banca composta pelos Professores Doutores:
Marco Antônio Rodrigues Vieira - UESC, Marco Antonio de Oliveira - UFMG, Maria da Graça
Costa Val- UFMG (titulares) e Carla Viana Coscarelli - UFMG (suplente); n) João Batista Martins,
a defesa foi marcada para o dia O 1 de setembro do corrente e a Banca composta pelos Professores
Doutores: Ida Lúcia Machado - UFMG, Paulo Henrique Aguiar Mendes - PUCIMG, Hugo Mari UFMG (titulares) e Maria Sueli de Oliveira Pires - UFMG (suplente); o) Kátia Honório do
Nascimento, a defesa foi marcada para o dia 01 de setembro do corrente e a Banca composta pelos
Professores Doutores: Maria Cristina Faria Dalacorte - UFG, Deise Prina Outra - UFMG, Adriana
S. Pagano - UFMG (titulares) e Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva - UFMG (suplente); p)
Raimundo Nonato Frazão, a defesa foi marcada para o dia 04 de setembro do corrente e a Banca

composta pelos Professores Doutores: Luiz Carlos Rocha de Assis - UFMG, Margareth Souza
Freitas - UFOP, Seung Hwa-Lee - UFMG (titulares) e Lorenzo Teixeira Vitral - UFMG (suplente);
q) Adriana Ferreira Nascimento, a defesa foi marcada para o dia 04 de setembro do corrente e a
Banca composta pelos Professores Doutores: César Augusto da Conceição Reis - UFMG, Thaís
Cristófaro da Silva - UFMG, Éster Miriam Scarpa - UNICAMP (titulares) e José Olímpio de
Magalhães - UFMG (suplente); r) Humberto Luiz Galupo Vianna, a defesa foi marcada para o dia
06 de setembro do corrente e a Banca composta pelos Professores Doutores: Mário Martelotta UFRJ, Lorenzo Teixeira Vitral - UFMG, Heliana R. Mello - UFMG (titulares) e Marco Antônio de
Oliveira - UFMG (suplente); 2. Cancelamento de Disciplina: Foi referendado o cancelamento da
disciplina Seminário de Tópico em Fonologia: a si/aba que seria ministrada no 2° semestre de 2000
pela Profa. Ora. ThaYsCristófaro; 3. Ata da Seleção/ Candidatos à Bolsa Sanduiche: Foi referendada
a ata da reunião realizada no dia

11 de julho do corrente para seleção dos candidatos que se

inscreveram para usufruir da cota de Bolsa Sanduíche para o ano 2001. A comissão foi composta
pelos Professores Doutores Ida Lúcia Machado, Edson Campos Nascimento, ambos da UFMG, e
Paulo Henrique Aguiar Mendes - PUCIMG, este na qualidade de consultor externo; 4. Oferta de
Disciplinas do Pará: Foi referendada a oferta das seguintes disciplinas que serão ministradas no 2°
semestre de 2000 para as doutorandas do convênio UFMGIUFP A: a) Estudo Especial: estratégias
polifônicas

no domínio da oralidade (30h/a, 01 crédito), da Profa. Ora Maria Sueli Pires para as

doutorandas Izabel Cristina R. Soares e Fátima Cristina P. Rocha; b) Seminário de Tópico Variável
em Modelos de Produção Textual: lingüística de texto e ensino (30h/a, 02 créditos) que será
ministrada pela Profa. Ora. Maria da Graça Costa Val; c) Seminário de Tópico Variável em
Gramática Funcional - Gramática Cognitiva: um modelo do uso da linguagem (30h/a, 02 créditos)
que será ministrada pela Profa. Ora. Heliana R. Mello; 5. Estudo Especial: Foi referendada a oferta
dos seguintes Estudos Especiais: a) Formação de Professores de idiomas: novas abordagens (90 h/a,
03 créditos), do Prof. Dr. Kevin Keys para o mestrando Erik Fleisher, b) Análise do discurso,
etnografia e interação via e-mail (60 h/a, 02 créditos), da Profa. Ora. Vera Lúcia Menezes para o
doutorando José Antônio Marques Pereira; 6. Laboratório de Fonética: Foi referendado o pedido do
Prof. Dr. César Reis que solicitou à Coordenação do PosLin a aquisição do programa Statview a ser
utilizado no laboratório de Fonética; 7. Estágio de Docência: Foi referendado o estágio de docência
da mestranda Letícia Gallizzi; 8. Processo de revalidação de diploma: foi referendado o parecer da
Profa. Ora Heliana Ribeiro de Mello no processo de revalidação de diploma de Célia Benquerer; 9.
Conferência das Profas. Maria do Pilar Barbosa e Sophie Ficher: Foram referendadas as solicitações
de apoio financeiro para as conferências das professoras doutoras Sophie Fischer (École des Hautes
Études des Sciences Sociales de Paris) e Maria do Pilar Barbosa (Universidade do Minho/Portugal) .
As conferências foram realizadas na FALEIUFMG nos períodos

de 09 a 12 e 25 de agosto do

corrente, respectivamente; lU - HOMOLOGAÇÕES: 1. Processo de Revalidacão de Diploma: Foi

homologado o parecer da Profa. Dra. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva no processo de
'\

Revalidação de Diploma de Mirian Munaier Tanure de França no qual ela indefere o processo por
falta de documentação; IV - DELIBERAÇÕES: 1. Solicitacão de AproveitamentolRevalidacão de
Créditos: Foram aprovados os pedidos de aproveitamento de créditos dos seguintes Mestrandos: a)
Deisa Chamahum Chaves, Seminário de Tópico Variável em Tradução: tradução de textos
religiosos, (30h/a, 02 créditos) e Seminário de Tópico Variável em Tradução: abordagens
metodológicas da tradução, (60h/a, 04 créditos), disciplinas cursadas como isoladas e aproveitadas
como OPTATIVA; b) Andréa Cattermol Izar Santos, 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 e aproveitadas como OBRIGATORIA e
OPTATIVA, respectivamente; c) Fábio de Lima Wenceslau, Semântica (60h/a, 04 créditos),
disciplina cursada como isolada e aproveitada como OPTATIVA; d) Lúcia Silva de Aguiar,
Aquisição/aprendizagem

de

Língua

Estrangeira,

com

enfoque

especial

sobre

a

aquisição/aprendizagem do espanhol por falantes do português, (120 h/a, 08 créditos),- disciplina
cursada como isolada na USP e aproveitada como OPTATIVA (a disciplina foi aproveitada como se
fosse duas disciplinas de 04 créditos cada); e) Luciana Mendonça Alves, Seminário em Aquisição da
Fala e da Escrita I (60h/a, 04 créditos) e Seminário de Tópico Variável em Fonética: fonética
acústica (60h/a, 04 créditos),

disciplinas cursadas como isoladas e aproveitadas como

OBRIGATORIA e OPTATIV A, respectivamente;

f)

Luiz Carlos Gonçalves, Educação e

Linguagem: a linguagem na educação e na pesquisa (60h/a, 04 créditos), disciplina cursada como
eletiva na FAE e aproveitada como DOMINIO CONEXO; g) Luciana Lemos de Azevedo,
Seminário de Tópico Variável em Fonética: fonética acústica (60h/a, 04 créditos), disciplina cursada
como isolada e aproveitada como OPTATIV A; h) Ediléa Félix, Tópicos em Segunda Língua I, (135
h/a, 09 créditos), disciplina cursada como isolada na UNICAMP e aproveitada como OPTATIVA (a
disciplina foi aproveitada como se fosse um mini-curso de 02 créditos devido à carga horária
concentrada); Doutorandos: a) Maria Eneide Dantas dos Santos, revalidação de 15 (quinze) créditos
cursados nas disciplinas do Mestrado do PosLin - FALE/UFMG, a saber: Seminário de Tópico
Variável em Sintaxe (45h/a, 03 créditos), Variação Lingüística (45h/a, 03 créditos), Fonologia
(45h/a, 03 créditos), Sintaxe (45h/a, 03 créditos) e Semântica (45h/a, 03 créditos); b) Agostinho
Potenciano de Souza, revalidação de 08 (oito) créditos cursados nas disciplinas do Mestrado da
UNICAMP, a saber: Literatura Infantil (60h/a, 04 créditos) e Teoria Geral do Texto (60h/a, 04
créditos); c) laci Nazaré Abdon, revalidação de 16 (dezesseis) créditos cursados nas disciplinas do
Mestrado da UFPA, a saber: Teorias Lingüísticas (45h/a, 03 créditos), Lingüística Descritiva (45h/a,
03 créditos), Pragmática Linguística (45h/a, 03 créditos), Estruturas Sintáticas (45h/a, 03 créditos),
Filosofia da Linguagem (45h/a, e Fonética Geral (15h/a, 01 crédito); d) Ev' Angela Batista de Barros,
revalidação de 07 (sete) créditos cursados nas disciplinas do Mestrado do PosLin - FALE/UFMG, a

saber: Seminário sobre a Estrutura de Línguas Germânicas: análise do discurso focalizando o
discurso escrito (l5h1a, O 1 crédito), Sintaxe (45h1a, 03 créditos) e Semântica (45h1a, 03 créditos), e
aproveitamento de 08 (oito) créditos cursados em disciplinas isoladas: Variação Lingüística (60hla,
04 créditos) e Seminário de Tópico Variável em Teoria da Variação e Mudança Lingüística (60h/a,
04 créditos) - totalizando aproveitamento/revalidação

de 15 créditos; 2. Aproveitamento de

disciplina como OBRIGATORIA: Foram aprovados os seguintes pedidos: a) do mestrando Paulo
Antônio Bastos de se transformar a disciplina Seminário em Aquisição da Fala e da Escrita lI:
aspectos cognitivos e culturais da linguagem (60 hla, 04 créditos) cursada no 10/00 como optativa na
Linha G, em OBRIGATÓRIA; b) da mestranda Deisa Chamahum Chaves, de se transformar a
disciplina Seminário de Tópico em Análise do Discurso: discurso, ideologia e leitura (60 hla, 04
créditos) cursada no 1 /00 como optativa na Linha E, em OBRIGATÓRIA. O Colegiado decidiu
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aprovar este pedido devido ao fato de que, em reunião a ser marcada posteriormente para discutir
alterações no Regulamento do Programa; as disciplinas, provavelmente, deixarão de ser classificadas
como obrigatória e/ou optativa; 3. Mudança de orientador: Foi aprovada a troca de orientação do
doutorando Jerônimo Coura Sobrinho que era orientado pela Profa. Dra. Célia Maria Magalhães e
que passou a ser orientado pela Profa. Dra Ida Lúcia Machado; 4. Eliminação de disciplina do
Histórico Escolar: Foi aprovada a solicitação da mestranda Diléa Helena de Oliveira Pires de se
eliminar a disciplina Seminário de Literatura Brasileira/Seminário de Literatura em Lingua
Portuguesa e/ou outras Literaturas: protocolos de leitura do seu histórico escolar. A aprovação se
deve ao fato de esta disciplina ter sido cursada em outro Programa, como disciplina isolada, e não
fazer parte das disciplinas que compõem a grade curricular do curso de Mestrado do PosLin, 5.
Inclusão de disciplina do Histórico Escolar: Foi aprovada a solicitação da mestranda Lúcia Silva de
Aguiar de se incluir as disciplinas Variação dialetal e sociolingüistica (45h1a, 03 créditos) e
Seminário de Tópico Variável em Lingülstica Aplicada ao Ensino de Lingua Estrangeira: a sala de
aula de lingua estrangeira - um abordagem sócio-cultural, (60hla, 04 créditos) ao seu Histórico
Escolar. Estas disciplinas, cursadas na USP e na UFMG, respectivamente, serão incluídas no
histórico da aluna mas não poderão ser utilizadas para integralização dos 24 créditos do curso de
mestrado; 6. Estágio de Docência: Foram aprovados os relatórios dos estágios de docência dos
mestrandos Izabel Cristina Campolina Miranda e Alexsandro R. Meireles orientandos dos
professores César Reis e José Olímpio de Magalhães, respectivamente. 7. Trancamentos: Foram
aprovados os seguintes pedidos de trancamento parcial de matrícula do 20 semestre de 2000:
mestrandas:

a) Andréa Cattermol Izar Santos, na disciplina Seminário de Tópico Variável em

Análise do Discurso: análise crítica do discurso, b) Maria Flor de Maio Barbosa Benfica, na
disciplina Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: textualização e discurstvtdade;
doutorandos:

a) laci de Nazaré Silva Abdon, na disciplina Seminário de Tópico Variável em

Modelos de Produção Textual, b) José Antônio Marques Pereira, na disciplina Seminário de Tópico

Variável em Lingüística e Cognição: lhe morphologychange and language

sintax interface in language contact, language

c) José Luiz Vila Real Gonçalves, nas disciplinas Seminário de

creation,

Tópico Variável em Lingüística

e Cognição:

o comportamento

nas ciências da linguagem

e da

cognição I e II; d) Izabel Cristina Rodrigues Soares, na disciplina Seminário de Tópico Variável em
Modelos de Produção

Textual; e) Ev' Angela Batista de Barros, na disciplina Seminário de Tópicos

Variáveis em Morfologia;

8. Processo de revalidação de diploma de Miriam Munaier: Ficou

decidido que a Coordenação do Programa emitirá um parecer conclusivo indeferindo, pela terceira
vez, este processo de revalidação de diploma. O motivo do indeferimento se deve ao fato de a
interessada não haver enviado, com o processo, os documentos que já haviam sido solicitados para
emissão de um parecer favorável à revalidação; 9. Credenciamento do Prof. José Olimpio: Foi
aprovada a solicitação de renovação do credenciamento do Prof. José Olimpio Magalhães no
Programa; Renovação credenciamento: Foi aprovada a criação de uma comissão para analisar a
renovação dos credenciamentos dos professores do PosLin a partir do próximo ano. Será feita uma
análise, através do currículo Iattes/CNPq,

da produção do professor nos últimos três anos. A

comissão será composta pelos professores Fábio Alves, Ida Lúcia e Adriana Pagano; 10. Matrícula
em disciplinas EletivaslIsoladas:

ficou decidido que, a partir do próximo semestre, os candidatos

que quiserem cursar disciplinas como eletiva no PosLin não precisarão haver concluído um curso de
graduação, sendo assim, no ato do protocolo não precisarão mais apresentar cópia de diploma de
graduação. Já os candidatos que quiserem cursar disciplinas como isolada poderão fazê-lo em apenas
uma disciplina Desta forma, apresentarão, no ato do protocolo, somente um pedido. 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.
Belo Horizonte.
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Prof Fábio Alves da Silva Júnior (Coordenador)

Profa. Adriana Pagano
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