
ATA DA 40" REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGÜÍSTICOS

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e um, às 14:30 horas, na sala 4041 da FALE, foi

realizada a quadragésima reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos,

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

seguintes membros do Colegiado: Profa. Dra. Adriana Silvina Pagano, Profa. Dra. Eunice Maria das Dores

Nicolau, Prof. Dr. José Olímpio Magalhães, Profa. Dra. Heliana Ribeiro de Mello, Prof. Dr. Hugo Mari,'

Profa. Dra. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva e os representantes discentes Aurélio Takao Vieira

Kubo e Giza Frota e Lopes. A Profa. Dra. Yara G. Liberato justificou a sua ausência. EXPEDIENTE: Foi

aprovada a ata da 39a reunião, realizada em 14/08/01, após algumas reformulações sugeri das pela Profa.

Vera Lúcia Menezes. ORDEM DO DIA: I - COMUNICAÇÕES: 1. Mudança no Regulamento do

PosLin: O Coordenador, após distribuir cópias do Regulamento atualizado aos presentes, informou que

havia sido aprovada a solicitação feita à PRPG de se alterar partes do Regulamento do PosLin (vide

correspondência CPG/UFMGI178/01 arquivada na pasta Normas/Resoluções/Regulamento). A Profa.

Eunice Nicolau sugeriu que se revisse a quantidade de créditos que um mestrando deverá cursar em sua

Linha de Pesquisa, pois, por esta versão do Regulamento, o aluno deverá perfazer, obrigatoriamente, pelo

menos 12 (doze) créditos em disciplinas da Linha de Pesquisa à qual encontra-se vinculado. Segundo a

professora, deveriam ser menos créditos evitando, assim, que o aluno conheça apenas as especificidades de

sua Linha de Pesquisa. O Coordenador informou que, futuramente, novas alterações no Regulamento

poderão ser efetuadas; 2. Carta da Profa. Ida Lúcia: O Coordenador leu uma carta da Profa. Ida Lúcia

Machado sobre a vinda ao Brasil do Prof. Dr. Guy Lochard, Université de Paris XIII, através do convênio

CAPES/COFECUB, Projeto n° 316/00 II, no período de 19 a 30 de novembro do corrente; 3.

Greve/Colegiado do PosLin: Por sugestão da Profa. Eunice Nicolau, antes que se iniciasse a reunião,

deveria ser discutida qual seria a posição dos membros do Colegiado frente à greve de professores e

servidores da UFMG. Ficou decidido, então, que seria feita uma triagem dos assuntos constantes desta

pauta e que somente os de caráter emergencial seriam discutidos. A sugestão foi aceita por unanimidade

com exceção da Profa. Vera Lúcia Menezes que deu voto favorável a que fossem analisados os processos

de revalidação de diploma previstos no item Deliberações; 11 - REFERENDAMENTOS: 1. Defesa de

Dissertação/Tese: Foram referendadas as seguintes Bancas Examinadoras de Defesa de Dissertação/Tese:

a) Luisa Maria Duarte Castanheira, defesa marcada para o dia 06 de setembro do corrente e Banca

composta pelos Professores Doutores: Carlos Alberto Gohn - UFMG/orientador, Wander Emediato de

Souza - UFMG, Markus J. Weininger - UFSC (titulares) e Fábio Alves da Silva Júnior - UFMG (suplente);

b) Helen Joy Squair, defesa marcada para o dia 31 de agosto do corrente e Banca composta pelos

Professores Doutores: Carlos Alberto Gohn - UFMG/orientador, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva-

UFMG, Diógenes Candido de Lima - UESB (titulares) e Laura Stella Miccoli - UFMG (suplente); c)

Antônio Luiz Assunção, defesa marcada para o dia 24 de setembro do corrente e Banca composta pelos

Professores Doutores: Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva - UFMG/orientadora, Paulo Henrique



Aguiar Mendes - PUC/MG, Célia Maria Magalhães - UFMG, Ida Lúcia Machado - UFMG, Guilherme

Jorge de Rezende - FUNREI (titulares) e Wander Emediato de Souza - UFMG, Dylia Lysardo Dias -

UNI/BH (suplentes); d) Mônica Soares de Araújo Guimarães, defesa marcada para o dia 01 de outubro do

corrente e Banca composta pelos Professores Doutores: Deise Prina Dutra - UFMG/orientadora, Adriana

Silvina Pagano - UFMG, Maria Cristina Faria Dalacorte - UFG (titulares) e Heliana Ribeiro de Mello -

UFMG (suplente); e) Laura Libéria Fabbrini Santos, defesa marcada para o dia 26 de outubro do corrente e

Banca composta pelos Professores Doutores: Laura Stella Miccoli - UFMG/orientadora, Vera Lúcia

Menezes de Oliveira e Paiva - UFMG, Francisco José Quaresma de Figueiredo - UFG (titulares) e Kátia

Modesto Valério - UFMG (suplente); 2. Rematrícula para Defesa: Foram referendadas as seguintes

rematrículas para defesa de dissertação: a) Mônica Soares Guimarães, O uso de textos orais variados em

atividades de compreensão oral em turmas grandes, b) Laura Libéria Fabbrini Santos, Critérios que

subjazem à avaliação formal em salas de aulas de língua inglesa e sua influência na validade do conteúdo:

um estudo de caso; 3. Prorrogação de Prazo: Foi referendada a solicitação do doutorando Antônio Luis

Assunção, orientando da Profa. Vera Lúcia Menezes, de que seu prazo para conclusão do curso seja

prorrogado por mais um semestre; 4. Cancelamento de Defesas: Foi referendado o cancelamento das

defesas de dissertação de Helen Joy Squair e Renata Casimiro Machado, orientandas dos Profs. Carlos

Alberto Gohn e Seung Hwa-Lee, respectivamente; 5. Defesa de Ângela Cabala/Carta da Profa. Célia

Magalhães: Foi referendada a solicitação da Profa. Célia Magalhães de não mais participar como membro

suplente da Banca da Defesa de dissertação de Ângela van Erven Cabala, orientanda da Profa. Veronika

Benn Ibler; 6. Prorrogação/entrega de exemplares: Foi referendada a solicitação da Profa. Veronika Benn

Ibler de que o prazo para a entrega definitiva dos exemplares da dissertação de sua orientanda Ângela van

Erven Cabala fosse prorrogado por mais 30 (trinta) dias a contar da data da realização da defesa (22 de

agosto do corrente); 7. Prorrogação de Prazo: Foi referendada a solicitação da Profa. Maria Sueli de

Oliveira Pires, de que o prazo para a realização da defesa de suas orientandas Tiane Cléa Santos Oliveira

Andrade e Eliane Aparecida de Souza fosse prorrogado para os dias 08 e 09 de outubro do corrente,

respectivamente; 8. Exame de Qualificação: Foi referendada a Banca do Exame de Qualificação da

doutoranda Mônica dos Santos Melo. A Banca será composta pelos professores do.utores: Ida Lúcia

Machado - UFMG (orientadora), Wander Emediato de Souza - UFMG, Dylia Lysardo Dias - UNIlBH

(titulares) e Maria Sueli de Oliveira Pires (suplente); 9. Minicursos I1CBLA: Foram referendadas as ofertas

dos seguintes minicursos: a) Seminário de Tópico Variável em Tradução: a articulação cognitiva-

discursiva em tradução, que será ministrado pelos Profs. Drs. Fábio Alves, Adriana Silviano Pagano e

Célia Maria Magalhães; b) Seminário de Tópico Variável em Lingüística e Cognição: culture, cognition

and lhe ecology of first language acquisition, que será ministrado pelo Prof Dr. Chris Sinha (ambos de 15

h/a, O 1 crédito); m -HOMOLOGAÇÕES: 1. Ficou decidido que os documentos a seguir serão

homologados em próxima reunião de Colegiado: a) parecer emitido pelo Prof Seung Hwa-Lee aprovando a

revalidação do diploma de Heather Jean Blakemore como equivalente ao de Mestre em Letras: Lingüística;

b) parecer do Professores Doutores: Ida Lúcia Machado - UFMG, Hugo Mari - UFMG e João Bosco



Cabral dos Santos - UFU aprovando o doutorando Renato de Mello em Exame de Qualificação; IV -

DELmERAçÕES: 1. Carta Profa. Vera Lúcia Menezes: O Coordenador leu uma carta da Profa. Vera

Lúcia Menezes na qual ela repudia a postura adotada pelo Prof Kevin Keys em relação ao fato de que,

segundo ela, o referido professor estaria auxiliando futuros candidatos ao Exame de Seleção. Após algumas

discussões, a Profa. Eunice Nicolau sugeriu que fosse enviado um comunicado a todos os professores do

Programa solicitando-lhes que não prestassem nenhum tipo de ajuda aos candidatos no que diz respeito à

elaboração dos planos de estudo e/ou projetos de pesquisa porque isto poderia comprometer a

equanimidade do exame. O Coordenador do Programa, Prof Fábio Alves, solicitou à Coordenação da

Linha F que encaminhasse, por escrito, ao Colegiado a posição dos membros da Linha F em relação ao

comportamento do Prof Kevin Keys. A Profa. Vera Menezes adiantou que o referido professor continuará

fazendo parte do corpo docente da Linha e que trabalhará na área de aprendizagem/ensino de pronuncia em

inglês como Língua Estrangeira; 2. Mudança de orientador: Foi aprovada a mudança de orientação da

mestranda Rita de Cássia Augusto que era orientanda do Prof Kevin Keys e que passa a ser orientada pela

Profa. Vera Lúcia Menezes; 3. Minicursos IIICBLA: Foram aprovadas as ofertas dos seguintes minicursos:

a) Seminário de Tópico Variável em Lingüística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras: dimensões

da prática reflexiva, será ministrado pelas Profas. Deise Prina Dutra e Heliana Mello; b) Seminário de

Tópico Variável em Fonética: pronúncia do inglês - contribuições dafonética e fonologia, será ministrado

pela Profa. Dra. Thaís Cristófaro; c) Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: study of text

and discourse, será ministrado pelo Prof Robert Beaugrande (todos de 15 h/a, 01 crédito); 4. Minicursos

I1llProfessor visitante: Foi aprovada a oferta do minicurso Seminário de Tópico Variável em Análise do

Discurso: approche sócio-discursive de I 'information télévisée que será ministrado pelo Prof Dr. Guy

Lochard nos dias 20, 21, 28 e 29 de novembro do corrente na FALEIUFMG; 5. Mestrado Interinstitucionall

Vitória da Conquista: Ficou decidido que o Coordenador do Programa, Prof Fábio Alves, enviará uma

correspondência ao Coordenador do Curso de Pós-Graduação de Vitória da Conquista informando-lhe

sobre a implantação do Mestrado Interinstitucional entre aquela instituição e o PosLinIF ALEIUFMG. Além

disto, lhe será enviada uma sugestão para que os 10 (dez) professores, interessados no curso de mestrado do

PosLin, participem do Exame de Seleção 2002; 6. Ex-alunos: Ficou decidido que os alunos que haviam

sido desligados terão o prazo prorrogado até o final deste semestre desde que seus orientadores confirmem

que os mesmos conseguirão defender a dissertação/tese dentro deste novo prazo. Caso os orientadores não

o confirmem, tais alunos serão excluídos do Programa e uma vez excluídos, somente poderão retomar ao

Programa através de novo Exame de seleção; 7. Horário/ Defesas de Tese: Por serem mais prolongadas,

ficou decidido que, na medida do possível, as defesas de tese realizar-se-ão na parte da manhã a partir deste

semestre; 8. Modificação do formulário do parecer: Ficou decidido que a Profa. Eunice Maria das Dores

Nicolau se encarregará de elaborar as alterações necessárias para modificar o parecer do exame de

qualificação e da defesa de dissertação/tese. Tais alterações se fazem necessárias para torná-lo mais

completo; 9. Realização do Exame de Seleção/2002: Ficou decidido que o calendário das inscrições será

mantido (01 a 05 de outubro do corrente) e que, posteriormente, o Colegiado analisará se as datas das



provas serão ou r Hugo Mari sugenu que os projetos fossem encaminhados aos

membros das Ban.L, ~~______ n a indicação do nome do candidato. A sugestão foi aceita por

unanimidade; 10. Coleção Estudos Lingüísticos - dissertação/tese defendidas: Ficou decidido que os alunos

que defenderam dissertação/tese e que foram aprovados com a indicação de que seus trabalhos fossem

publicados, terão sua dissertação e/ou tese publicada em CD - Rom. Para tal, haverá uma Comissão

Editorial, composta pelos membros da Banca Examinadora, e por mais um professor externo, que analisará

o mérito de tais trabalhos. Serão publicados somente aqueles que tiverem sido recomendados pela Banca

Examinadora e referendados pelo parecerista externo. Segundo o Coordenador os custos para esta

publicação seriam baixos, ficariam em tomo de R$ 500,00 (quinhentos reais). Foi sugerido que a

dissertação Leitura Silenciosa e em Voz Alta: dois processos distintos? da mestranda Adriana Cunha de

Oliveira, orientanda do Prof. Marco Antônio Rodrigues Vieira, fosse encaminhada como primeira

experiência nesse sentido; 11. Próxima reunião de Colegiado: Em virtude da greve, ficou decidido que os

assuntos a seguir serão discutidos em uma próxima reunião de Colegiado: a) encaminhamento para emissão

de parecer dos processos de revalidação de diploma de Reinildes Dias, Helena Oro Mikowski, b)

encaminhamento para emissão de parecer do projeto de tese de laci de Nazaré, orientanda da Profa. Heliana

Mello; c) análise da solicitação de trancamento parcial de matrícula do mestrando Aurélio Takao,

orientando do Prof. Antônio Augusto de Faria; 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, 27 de setembro de 2001
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