ATA DA 378 REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO EM LETRAS - ESTUDOS LINGUÍSTICOS.
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Aos treze dias do mês de março de mil novêcentos e noventa e oito , às 14:00
horas, na sala 4041 da FALE, foi realizada a trigésima sétima 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, Adriana Silvina Pagano, José Olímpio Magalhães,
Eliana Amarante de Mendonça Mendes, Jânia Martins Ramos e Thaís
Cristófaro da Silva (convidada representante da linha A - com direito a voz)
e a representante discente Adriana Ferreira Nascimento. Os profs. Samuel
Moreira da Silva e Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva justificaram
ausência. EXPEDIENTE: 1. Foram apresentadas e aprovadas as atas das
seis reuniões anteriores ( ou seja: 318 realizada em 17/09/97~ 328 realizada
em 29/l0/97~ 338 realizada em 20/1l/97; 348 realizada em 26/ll/97~ 358
realizada em 10/12/97 e 368 realizada em 09/02/98). COMUNICAÇÃO: 1.
A Coordenadora do Curso informou sobre o andamento do processo de
desmembramento do Programa de Pós-Graduação em Letras. 2. Foram
apresentados os oficios 02/98 e 05/98 da Anpoll informando o recebimento
dos exemplares da dissertação de Wander Emediato de Souza intitulada
"Análise Contrastiva da Configuração Lingüístico-Discursiva de Títulos de
Jornais Brasileiros" e da tese de Maria Vara Goulart Liberato, intitulada
"A Estrutura do SN em Português", inscritas para o Prêmio-Anpoll 98. 3.
Foi apresentada a correspondência da Pró-Reitoria de Pós-Graduação
informando a aprovação da reestruturação curricular do Curso de PósGraduação em Letras - Estudos Lingüísticos, enfatizando a necessidade de
se fazer as devidas adaptações às Normas Gerais de Pós-Graduação. 4. Foi
apresentada a proposta de Professor Visitante da Linha de Pesquisa H (
Tradução). 5. Foram apresentadas as cartas, datadas de 16 de fevereiro e 08
de março de 1998 do professor José Luiz Fiorin - representante da área de
Letras e Lingüística junto à CAPES, na comissão de avaliação acadêmica
dos curso, informando sobre o relatório do Programa de Pós-Graduação em
Letras. 6. Foi apresentado o oficio CAAl054, de 11 de março de 1998 do
prof. Adalberto Vasquez - diretor de avalição da CAPES, informando sobre
a avaliação dos Programas de Pós-Graduação em Letras e Lingüística Biênio 96/97.7. Foi informada a data, de 16 e 17 de março, para eleição da
nova coordenação e subcoordenação do Curso de Pós-Graduação em Letras-

Estudos Lingüísticos, uma vez que a atual coordenadora Profa. Maria Sueli
de Oliveira Pires assumirá a Coordenadoria de Cooperação Internacional da
Reitoria/UFMG. Também foi comunicado que na mesma data terá eleição
para representante da Linha E, uma vez que a Profa. Ida Lúcia Machado está
em afastamento do País para Pós-Doutorado. ORDEM DO DIA: 1. Foi
apresentado o parecer do Prof. Samuel Moreira da Silva favorável à
solicitação de auxílio financeiro para promoção do "I Seminário sobre
Linguagem, Leitura e Escrita de Surdos" , condicionando tal auxílio ( que
corresponderá a duas diárias para professor estrangeiro) à co-promoção do
Curso de Pós-Graduação em Letras - Estudos Lingüísticos. Após análise do
parecer, a Comissão aprovou a concessão. 2. Foi apresentada a carta do
professor Mike Dillinger, do mestrando Cláudio Gottschalg Duque, seu
orientando solicitando o adiamento da defesa da dissertação agendada para o
dia 15 de dezembro de 1997. A Comissão Coordenadora referendou a
aprovação do adiamento para uma nova data a ser oportunamente
determinada. 3. Foi apresentada a carta da Embaixada da França sobre a
proposta de visita de Daniele Moore ao Curso de Pós-Graduação em Estudos
Lingüísticos. A Comissão, entendendo que a proposta de palestra da
professora não tinha afinidade com as pesquisas dos alunos e considerando a
precária situação financeira do curso para esses eventos, decidiu que a
referida visita pode vir a ocorrer em uma outra oportunidade. 4. Foi
apresentada a carta do mestrando Raimundo Nonato Saraiva Frazão - que
ingressou no curso 1/97, quando se matriculou em apenas uma disciplina,
posteriormente, desistiu de freqüentar as aulas e não fez matrícula no 2°
semestre de 1997. O aluno justifica a não obtenção de créditos no ano de
1997 devido a problemas familiares e solicita a adequação da sua matrícula
ao novo regulamento do curso. A Comissão Coordenadora aprovou a
solicitação condicional a anuência do orientador - Prof. Luiz Carlos de Assis
Rocha. 5. Foi apresentada a solicitação da
de transformação da natureza da Disciplina Optativa
"Seminário de Tópico Variável em Lingüística Aplicada ao Ensino de
Línguas Estrangeiras: Métodos de Pesquisa", oferecida pela Profa. Vera
Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, no primeiro semestre de 1997 ( 45 horas
- 03 créditos) para domínio conexo. A aluna obteve o conceito A - nota
90,00 na disciplina. A Comissão Coordenadora aprovou a solicitação,
considerando os argumentos da professora ofertante (justificando que a
disciplina é de domínio conexo) e a precedência de aprovação em pedidos
anteriores em relação à mesma disciplina. 6. Foi apresentada a solicitação de
reaproveitamento dos créditos cursados nas seguintes disciplinas do
mestrado pelo doutorando Antônio Luiz Assunção: a) Sintaxe -

l°semestre/87 ( 3 créditos)
conceito A, ministrada pelo prof. Milton do
Nascimento;. b) Fonologia - l°semestre/87
(3 créditos)
conceito A,
ministrada pelo prof. Mário Alberto Perini; c) Semântica - 2°semestre/87 ( 3
créditos) conceito ~ ministrada pelo prof. Milton do Nascimento; d)
Seminário de Sintaxe - A Teoria da Regência e Vinculação - 2°semestre/87
( 3 créditos) conceito A, ministrada pelo prof. Samuel Moreira da Silva; e)
Estudos Especiais - Teoria Gramatical - 2°semestre/87 ( 3 créditos )
conceito ~ ministrada pelo prof. Milton do Nascimento Sintaxe; f) Teoria
Gramatical - l°semestre/88 ( 3 créditos) conceito A, ministrada pelo prof.
Samuel Moreira da Silva; g) Seminário de Sociolingüística: Estudo da
Comunidade de Fala - l°semestre/88 ( 3 créditos) - conceito ~ ministrada
pelo prof. Marco Antônio de Oliveira; g) Sintaxe Portuguesa l°semestre/88 (3 créditos)
conceito A, ministrada pela profa. Maria
Elizabeth Fonseca Saraiva; h) Lexicologia do Português - l°semestre/89 ( 1
crédito) conceito A, ministrada pela profa. Margarida Basílio; i) Seminário
de Sintaxe: Teoria da Regência e Vinculação - IOsemestre/89 ( 3 créditos)
conceito A, ministrada pelo prof. Milton do Nascimento; j) Modelos de
Análise Gramatical - IOsemestre/89 ( 3 créditos)
conceito A, ministrada
pelo prof. Samuel Moreira da Silva; 1) Seminário de Tópico Variável em
Sintaxe: o programa minimalista - l°semestre/94 ( 3 créditos) conceito ~
ministrada pela profa. Jânia Martins Ramos, cursada pelo aluno como
disciplina isolada; m) Seminário de Tópico Variável em Sintaxe:
desdobramento do programa minimalista - 2°semestre/94 ( 3 créditos)
conceito ~ ministrada pela profa. Jânia Martins Ramos, cursada pelo aluno
como disciplina isolada. A Comissão aprovou o reaproveitamento de 12 dos
créditos cursados em disciplinas do mestrado e 06 créditos cursados em
regime de disciplina isolada 7. Foi apresentado, para ser referendado, o
plano de trabalho da monitora Maristela de Souza Borba sob a supervisão
profa. Vera Lúcia Menezes de O. e Paiva. A Comissão Coordenadora
referendou a aprovação da profa. Maria Sueli Pires de Oliveira. 8. Foi
apresentado o parecer da profa. Vera Lúcia Menezes de O. e Paiva, que
aprova na íntegra, o projeto de pesquisa da aluna Regina Lúcia Péret
Dell'Isola, intitulado "O Contexto e o Sentido Lexical no Processo de
Compreensão da Leitura em Português - Língua Estrangeira". A Comissão
Coordenadora homologou o parecer. 9. Foi apresentada a carta da Profa.
Maria Sueli de Oliveira Pires, respondendo à solicitação do mestrando
Dimar Silva de Deus de reexame da decisão da Comissão de Bolsas do
Curso pela não concessão da bolsa ao referido aluno com base nos critérios
adotados pelas agências de fomento e nos critérios internos do Programa. A
Coordenadora reafirmou a autonomia da Comissão de Bolsas para estes

assuntos. A Comissão Coordenadora aprovou a decisão da profa. Maria
Sueli de Oliveira Pires. 10. Foi apresentada a solicitação de Tayo Julius
Ajayi - estudante estrangeiro, para cursar o doutorado na Linha de pesquisa
B através do Acordo Cultural Brasil-Nigéria ,via CAPES. A Comissão
discutiu a importância da divulgação do Curso e do intercâmbio com outros
países. Após considerar todas as ponderações apresentadas, a Comissão
Coordenadora deferiu a aceitação do aluno e sugeriu a seguinte composição
do comitê de doutorado: Profa. Dra. Maria Antonieta Amarante de
Mendonça Cohen ( Orientadora) ; Prof. Dr. Marco Antônio de Oliveira e
Prof. Dr. Luiz Carlos de Assis Rocha. 11. A Comissão discutiu, também, a
importância do aproveitamento desses alunos estrangeiros para ministrar
cursos na Faculdade de Letras. Foi proposto que se convide o aluno Tayo
para oferecer um curso, através do Centro de Extensão da Faculdade de
Letras - CENEX, sobre a língua Iourubá. 12. Foi apresentada a carta do
prof. Dr. Júlio César Machado Pinto liberando para a defesa da tese do
doutorando Hugo Mari. Após aprovação da liberação, a Comissão aprovou a
composição da seguinte banca: Titulares: Prof. Dr. Júlio César Machado
Pinto UFMG (Orientador) ; Prof. Dr. Milton do Nascimento - PUC/MG;
Profa. Dra. Vera Lúcia de Carvalho Casa Nova - UFMG; Profa. Dra. Maria
Sueli de Oliveira Pires - UFMG; Prof. Dr. Sírio Possenti UNICAMP e
Suplentes: Profa.Dra. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva - UFMG e
Profa. Dra. Maria Nazareth Soares Fonseca - PUCIMG. A data da defesa
será marcada logo que terminar a greve dos Professores/Funcionários das
Universidades Federais. 13. A Comissão Coordenadora indicou o nome do
prof. César Augusto da Conceição Reis para assumir, pro tempore, a
coordenação do Curso a partir de 10/03/98, uma vez que a profa. Maria Sueli
de Oliveira Pires assumiu o cargo na Coordenadoria
de Assuntos
Internacionais e a candidata ao cargo de Coordenação do Curso, Profa.
Eunice Maria das Dores Nicolau, estará ausente, para participação em
congresso internacional no período de 20 a 29 de março de 1998. 14. Foi
apresentada a carta da profa. Maria das Graças Rodrigues Paulino indicando
a formação de comitê de orientação da mestranda Adelina Martins Mendes.
Uma vez que a aluna se encontra desligada do Curso, devido ao esgotamento
do prazo para defesa, a Comissão Coordenadora sugeriu que a aluna redija o
trabalho final para posteriormente solicitar ao Colegiado do Curso a sua
rematrícula e, assim, a formação de um novo comitê. 15. Foi apresentado o
oficio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, solicitando parecer técnico do
curso sobre o processo de Revalidação de Título da profa. Maria Cristina de
Vasconcelos. A Comissão Coordenadora designou a profa. Laura Stella
Miccoli para emissão do parecer. Nada mais havendo a tratar, a
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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 Linguísticos, lavrei a ata que dato e será assinada por mim e todos
os membros presentes. Belo Horizonte, 13 de março de 1998.

Rosane Ferreira Menezes
Secretária
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