
ATA DA 23 ASSEMBLÉIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: ESTUDOS LINGÜíSTICOS.

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil, às 14:00 horas, na sala 2016 da FALE, foi realizada a

segunda Assembléia do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Lingüísticos, presidida pela Profa.

Dra. Eunice Maria das Dores Nicolau, Coordenadora do Programa. Estiveram presentes os seguintes

membros do Programa: Prof Dr. Fábio Alves da Silva Júnior (Subcoordenador), Prof Dr. Carlos Alberto

Gohn, Prof Dr. Edson Nascimento Campos, Prof Dr. César Reis, Profa. Dra. Maria Elizabeth Fonseca

Saraiva, Prof Dr. Antônio Augusto de Faria, Profa. Dra. Célia Maria Magalhães, Profa. Dra. Deise Prina

Dutra, Prof Dr. José Olímpio Magalhães, Prof Dr. Kevin John Keys, Profa Dra Laura Stella Miccoli, Prof

Dr. Lorenzo Teixeira Vitral, Profa. Dra. Maria Cristina Magro, Profa. Dra. Maria Sueli de Oliveira Pires,

Prof Dr. Seung Hwa-Lee, Profa. Dra ThaIs Cristófaro Alves, Profa. Dra. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e

Paiva e Profa Dra Yara Goulart Liberato. ORDEM DO DIA: I - COMUNICAÇÕES: 1) Desligamento de

AlunoslLançamento de notas finais: A Profa. Eunice Nicolau explicou que, a partir do 20 semestre de 2000,

o desligamento dos alunos que se encontram em situação irregular no Programa será feito de forma

automática pelo DRCA. Explicou, ainda, que alunos em situação irregular são aqueles que não renovaram

matrícula por dois semestres consecutivos (ou não) e que obtiveram conceito inferior a D, por mais de duas

vezes, numa mesma ou em diferentes disciplinas (vide oficio 099/99 arquivado na pasta da PRPG). Diante

deste fato, solicitou aos professores que entreguem os diários de classe tão logo o semestre se encerre para

que a secretaria possa providenciar o lançamento das notas em tempo hábil, conforme solicitado pelo

DRCA; 2) Prorrogação de Prazo: Em relação à concessão de prorrogação de prazo para conclusão do curso

e/ou trancamento total de matrícula, esclareceu que, em reunião do Colegiado realizada no dia 18 de

fevereiro do corrente, ficou decidido que: a) os alunos que efetuaram matrícula no 10 semestre de 2000 por

terem obtido a prorrogação de prazo para conclusão do curso não terão direito a solicitar trancamento total

de matrícula, a menos que esse trancamento seja pleiteado por motivos graves, devidamente comprovados;

b) a cada aluno será permitido efetuar trancamento total de matrícula somente 02 (duas) vezes ao longo do

curso e desde que esse trancamento seja devidamente justificado; c) os alunos cujos prazos se esgotarem

serão desligados do curso e poderão solicitar rematrícula junto ao Colegiado para fins de defesa da

DissertaçãolTese, desde que apresentem cópia do trabalho concluído e carta do orientador liberando a

defesa; 11- DELIBERAÇÕES: 1. Modificações no Regulamento do Programa: Ficou decidido que será

encaminhado, a cada Coordenador de Linha de Pesquisa do PosLin, urna cópia do Regulamento vigente

para que os mesmos se reúnam com os membros de sua Linha e, após análise, encaminhem' a Coordenação,

até o dia 15 de março de 2000, sugestões de alterações. A Coordenação fará uma triagem das referidas

sugestões e, após reunião com os membros do Colegiado, encaminhará uma solicitação à PRPG para que

inclua tais alterações no Regulamento do Programa. 2. Professores visitantes: A Coordenadora explicou aos

presentes que os recursos financeiros do PosLin são oriundos de verbas da CAPES e da DIRETORIAIFALE

e, em seguida, mencionou os gastos que estão previstos para o ano de 2000 e o que pode ser comprado e/ou



pago com cada uma dessas verbas. Esclareceu que, atualmente, o que é disponibilizado ao Programa não é

suficiente para cobrir a demanda. Diante disto, sugeriu que: a) para a composição de Bancas de Exame de

Qualificação, Dissertação e Tese, sejam convidados professores que residem em cidades mais próximas a

Belo Horizonte evitando-se, assim, gastos com passagens aéreas; b) sempre que possível, as liberações de

Defesa ocorram em datas próximas, permitindo, assim, a participação de um professor visitante em mais de

uma Banca Examinadora e/ou Exame de Qualificação; c) os professores visitantes sejam convidados para

atividades durante 30 (trinta) dias, de modo a poderem oferecer mini-cursos e serem pagos através de verba

do CNPq. A Profa. Vera Menezes sugeriu que os professores visitantes, ao participarem de uma Defesa,

ministrassem também palestras, conferências e oficinas para os alunos da Graduação e da Pós-Graduação. A

sugestão foi aceita por unanimidade. 3. Critérios para divisão das Bolsas: Ficou decidido que os alunos

aprovados em Exame de Seleção12000 e que manifestaram interesse em receber Bolsa de Estudos deverão

preencher um questionário com seus dados pessoais e sócio-econômicos. Em seguida, serão entrevistados e

classificados pela Comissão de Bolsas, em ordem de prioridade, para receber o referido beneficio (vide

documento que trata dos critérios para divisão de Bolsas arquivado na pasta de Bolsas). 4.

Mestrado/Doutorado Interinstitucional: A Coordenadora esclareceu que, atualmente, o Programa mantém os

seguintes convênios interinstitucionais: a) PosLinIUESC: Convênio firmado em 1998 (com duração de dois

anos e 06 meses) para atender, inicialmente, a 09 (nove) alunos daquela instituição. Destes, 07 (sete) são

alunos aprovados em Exame de Seleção/97 e regularmente matriculados no 10 semestre de 2000; b)

PosLinIUNIMONTES: Convênio firmado em 1998 (com duração de dois anos e 06 meses) para atender,

inicialmente, a 15 (quinze) alunos daquela instituição que se inscreveram para o mestrado dos cursos de

Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos e Estudos Literários. Destes, 04 (quatro) foram alunos do PosLin, a

saber: Maria do Socorro Vieira Coelho, Terezinha Maria Marques Teixeira, Maria Eneide Dantas dos

Santos (defesas ocorridas em 02/09, 09/11 e 10/11/99, respectivamente) e, Ana Alves Neta que deverá

defender até agosto do corrente; c) PosLinIUFPA: Convênio firmado em 2000 (com duração de quatro anos)

para atender, inicialmente, a 11 (onze) alunos daquela instituição. Houve 09 (nove) candidatos inscritos ao

exame de seleção ao curso de Doutorado do Programa e, destes, apenas 05 (cinco) foram aprovados. Diante

do exposto, a Coordenadora explicou que se torna inviável, no presente momento, firmar outros convênios

interinstitucionais e que, posteriormente, tão logo seja encerrado algum dos convênios acima citados, o

Programa poderá contactar algumas das instituições que já manifestaram interesse em firmar este tipo de

convênio tais como as Universidades do Mato Grosso, Paraná (Umuarama) e Vitória da Conquista para dar

andamento às negociações. 6. Exame de Selecãol200l: O Prof Fábio Alves relembrou a necessidade de se

começar a refletir sobre o que deve ser alterado nas provas dos próximos Exames de Seleção e sugeriuque

as referidas alterações entrem em vigor em tempo hábil, ou seja, antes de que seja iniciado o processopara o

Exame de Seleção/200l. A sugestão foi aceita por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a

Coordenadora 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

assinadapor mim e todos os membros presentes.

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 200?
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