ATA DA 328 REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
LETRAS- ESTUDOS LINGÜÍSTICaS
A SE REALIZAR NO DIA 29110/97, ÀS 8:30 HORAS,
NA SALA 4009 DA FALEIUFMG.

Convocados: Vera Menezes, Ida Lúcia Machado,

Samuel Moreira da Silva, Maria

Sueli de Oliveira Pires e a representante discente Adriana Ferreira Nascimento.
COMUNICAÇÃO:

1. Foi apresentado o Boletim da Fulbright informando sobre o

Seminário "Globalização no Século XXI: Além da Economia". 2. Foi apresentado o
Boletim

da Academia

Brasileira

de Educação

informando

sobre o Concurso

Nacional de Monografias sobre Educação. 3. Foi apresentado o fax do Prof. Patrick
Chardenet agradecendo pela recepção da Sra. Violaine de Nuchéze na ocasião de sua
missão em Belo Horizonte.

4. Foi apresentado

o oficio da PRPG solicitando

providências no sentido de eleger as Coordenações de Curso como interlocutores
junto à CAPES para o acompanhamento
estudos PDEE. ORDEM DO DIA
orientação das alunas Ana Teresa
Alves, orientandas
orientadora

dos projetos dos candidatos à bolsa de

1. Foi apresentada a proposta de alteração de
Brandão de Oliveira e Britto e Marlúcia Maria

da profa. Thaís Cristófaro

Alves da Silva. A professora

que se encontra fora do país para pós-doutoramento

correspondência

concordando

com

a mudança

de orientação.

enviou uma
A Comissão

Coordenadora aprovou o nome do prof. José Olímpio Magalhães como orientador
das alunas. 2. Foi apresentada a carta, já aprovada ad referendum pela coordenadora
Maria Sueli de Oliveira Pires, da profa. Ida Lúcia Machado liberando o exame de

qualificação para o doutorado de Maria Tereza da Cunha Coutinho. A orientadora
sugeriu como data para a realização do exame o dia 15 de outubro de 1997 e como
membros da banca examinadora

os seguintes professores: Ida Lúcia Machado

(Presidente), Vera Lúcia Menezes

de Oliveira

e Paiva e Therezinha Vieira

(Titulares). A Comissão Coordenadora homologou a aprovação da Coordenadora. 3.
Foi apresentado
Qualificação

o parecer

para

da Banca Examinadora,

o Doutorado

de Maria

Coutinho.

A Comissão

4. Foi apresentado o parecer da Banca

Coordenadora

homologou

Examinadora,

aprovando o Exame de Qualificação para o Doutorado de Maria

Cristina Faria Dalacorte.

o parecer.

Teresa

aprovando o Exame de

A Comissão Coordenadora homologou o parecer. 5. Foi

apresentado o parecer da Banca Examinadora, aprovando o Exame de Qualificação
para o Doutorado

de Maria

do Carmo

Viegas.

A Comissão

Coordenadora

homologou o parecer. 6. Foi apresentada a solicitação de prorrogação de prazo para
a defesa de tese de doutorado de Carla Viana Coscareli, uma vez que foi concedida à
aluna a prorrogação de 06 (seis) meses para o exame de qualificação, em razão de
sua licença maternidade. A Comissão Coordenadora, entendendo que o limite para a
defesa é em março de 1999, não examinou o pedido, podendo este ser solicitado
mais próximo do prazo máximo de defesa. 7. Foi apresentada a solicitação da aluna
Ana Lúcia de Barros de aproveitamento de créditos cursados em regime de isolada
nas seguintes disciplinas:

"Seminário

de Tópico Variável de Alfabetização: A

Morfo-Sintaxe e a Construção da Escrita" - 45 horas, 03 créditos e "Seminário de
Tópico Variável de Alfabetização: A Morfo-Sintaxe da Fala Oral e a Morro-Sintaxe
da Fala Escrita" - 45 horas, 03 créditos,
respectivamente

oferecidas

nos 10 e 20 semestres

pelo prof. Samuel Moreira da Silva. A Comissão Coordenadora

aprovou o reaproveitamento dos 06 (seis) créditos. 8. Foi apresentada a solicitação
de auxílio financeiro para a profa. Maria Elizabeth Fonseca Saraiva participar do VII
Congresso da ASSEL a ser realizado de 27 a 30 de outubro no Museu Nacional do

/

Rio de Janeiro, com a apresentação da comunicação "O SN nu em português e a
questão da referencialidade". A Comissão aprovou a concessão de quatro diárias. 9.
Foi apresentada a proposta do prof. César Augusto da Conceição Reis de auxílio
financeiro para a o prof. visitante João Antônio de Morais, da UFRJ, que participará
de um debate sobre a Fonologia

Experimental,

palestra sobre Nasalidade e

orientação de aluna de mestrado. A Comissão Coordenadora aprovou a concessão
de passagens Rio-BH-Rio (R$424,16), uma diária de hotel (R$ 80,00) e um prolabore (R$ 300,00) . 10. Foi apresentada a solicitação da mestranda Soelis Teixeira
do Prado de reaproveitamento

da disciplina

cursada

como isolada intitulada

"Seminário de Lingüística História: Leitura de Textos Portugueses Arcáicos"

- 45

horas,3 créditos, ministrada pela profa. Wanda Bittencourt, no primeiro semestre de
,
r

1996. A Comissão Coordenadora aprovou o reaproveitamento

dos 03 créditos. 11.

Foi apresentada a solicitação da mestranda Vanir Consuelo Guimarães Scalioni de
reaproveitamento das disciplinas cursadas como isoladas intituladas "Seminário de
Tópico Variável em Alfabetização: a interface entre o oral e o escrito" 45 horas, 3
créditos, ministrada pelo prof. Marco Antônio de Oliveira, no segundo semestre de
1995, e "Fonologia", 45 horas, 3 créditos, ministrada pela profa. Thaís Cristófaro
Alves da Silva, no primeiro semestre de 1996. A Comissão Coordenadora aprovou o
reaproveitamento
Banca

dos 06 créditos. 12. Foi apresentada a seguinte composição da

de Alemão Instrumental para a seleção de mestrado e doutorado: prof.

Günther H. Augustin (presidente); prof. Georg Otte; profa. Veronika Benn-Ibler
(titulares) e profa. Vilma Botrel Coutinho de Melo, como suplente. A Comissão
aprovou a composição.

13. Foi apresentada

a solicitação

de trancamento

de

matrícula na disciplina Introdução à Teoria da Variação, oferecida pelo prof. Marco
Antônio de Oliveira à doutoranda

Kátia Modesto. A Comissão Coordenadora

aprovou o trancamento. 14. Foi apresentada a solicitação, aprovada ad referendum,
de abertura de duas vagas adicionais para o Doutorado, em 1998, pela Linha de

Pesquisa D. A Comissão Coordenadora homologou a aprovação. 15. Foi apresentado
o oficio do departamento de Lingüística solicitando o credenciamento da profa. Yara
Goulart Liberato.

A Comissão

Coordenadora

aprovou o credenciamento.

16.

Apresentação do parecer da profa. Maria da Graça Costa VaI, aprovando na íntegra,
o projeto de dissertação de Robson Santos de Carvalho, intitulado "Ensino da
Escrita: Concepções e Práticas dos Professores de Português e de História". A
Comissão Coordenadora

homologou o parecer da profa. 17. Foi apresentada a

solicitação de prorrogação de entrega dos trabalhos finais da mestranda Alice Lana,
relativos ao 10 semestre de 1997. A Comissão Coordenadora aprovou a prorrogação.
18. Foi apresentada a solicitação de prorrogação do prazo de defesa da mestranda

Vanessa de Sousa Machado, por motivo de gravidez e falecimento na família (mãe).
A Comissão Coordenadora

aprovou a prorrogação

para 30/07/98.

Nada mais

havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão,
da qual eu, Rosane Ferre ira Menezes, Secretária do Curso de Pós-Graduação em
Letras - Estudos Lingüísticos, lavrei a ata que dato e será assinada por mim e todos
os membros presentes. Belo Horizonte, 29 de outubro de 1997.

Rosane~~a
~::;J1ia

Menezes

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

