ATA DA 41a REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS- EST
LINGÜÍSTICOS - FALEIUFMG.
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mês de julho do ano de mil novecentos e noventa e oito, às
quatorze horas, na sala da Congregação da FALEIUFMG, foi realizada a
quadragésima primeira reunião da Comissão Coordenadora do Curso de PósGraduação em Letras - Estudos Lingüísticos, presidida pela Profa. Dra. Eunice
Maria das Dores Nicolau, Coordenadora do Curso. Estiveram presentes: os
professores Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen, Samuel Moreira da
Silva, Jânia Martins Ramos, Maria Elizabeth Fonseca Saraiva, César Augusto da
Conceição Reis, Maria Sueli de Oliveira Pires e Carlos Alberto Gohn; as
representantes discentes: Adriana Ferreira Nascimento e Maria Teresa Dias.
COMUNICAÇÕES: 1. Foram apresentadas duas cartas do Prof. José Luiz Fiorin uma datada de 16 de fevereiro e a outra de 08 de março - informando sobre o
processo de avaliação dos Cursos de Pós-Graduação das áreas de Letras e
Lingüística, pela CAPES, no biênio 96/97. A Coordenadora distribuiu cópia dos
documentos, sugerindo que os mesmos fossem analisados para serem
posteriormente discutidos, e a sugestão foi acatada. 2. Foi apresentado o projeto do I
Fórum da Pós-Graduação em Letras (Estudos Lingüísticos e Estudos Literários)
encaminhado à
Comissão pelos representantes discentes. A Comissão
Coordenadora designou a Profa. Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen
para analisar o documento e emitir Parecer. 3. Foi apresentado Oficio da PUC/SP
informando sobre publicações do CEPRIL - Centro de Pesquisas, Recursos e
Informações em Leitura - o que suscitou discussão sobre a necessidade de se adotar
uma política de aquisição de bibliografia para o Curso e de expansão dessa
discussão para a Congregação da FALE. Por uma questão de ordem, foi proposto
que os coordenadores das Linhas de Pesquisa apresentem sugestões de livros a
serem adquiridos (indicando prioridades), que deverão ser encaminhadas à
Congregação. 4. Foi apresentado o oficio da Chefe do Departamento de Letras
Anglo-Germânicas comunicando a designação, pela Câmara Departamental, de
Comissão para elaborar projeto de curso de Especialização, tendo em vista Parecer
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação reconhecendo autonomia dos Departamentos para
administração de tais Cursos. Alguns membros da Comissão Coordenadora
solicitaram esclarecimentos sobre o processo de expedição de diplomas de
Especialista, caso o curso seja oferecido pelo departamento. Diante da necessidade
de melhor conhecimento das normas que devem subsidiar a discussão sobre a
implantação de cursos de Especialização, a Coordenadora sugeriu que o assunto seja
incluído na pauta de uma outra reunião. 5. Foi apresentado o oficio da CAPES
informando o endereço na Internet e as alterações efetuadas nos planos de

aplicação do PROAP 98. Em vista de tais alterações, foi questionada a forma como
o Curso poderá efetuar pagamento de pro-Iabore a professores externos que, a
convite, realizam atividades de interesse do Programa (e, inclusive, recomendadas
pela CAPES). 6. Foi apresentada a proposta de Orçamento para despesas com
recursos do PROAP/98. 7. Foram apresentados os editais de convocação das
eleições de: Subcoordenador do Curso, Representante Titular e Suplente da Linha
de Pesquisa G, Representante Titular e Suplente da Linha de Pesquisa F e
Representante Suplente da Linha de Pesquisa B. As eleições serão realizadas nos
dias 28 e 29 de julho de 1998. 8. Foi apresentado oficio da Diretoria de Promoção
Turística da Belotur, solicitando informações sobre eventos a serem realizadosno
ano de 1999 pelo Curso; a Coordenadora informou que, na ocasião do recebimento
do oficio, a UFMG se encontrava em greve e não havia previsão de eventos. 9. Foi
apresentado oficio da PRPG solicitando alterações no Regulamento do Programade
Pós-Graduação em Letras: Estudos Lingüísticos - a ser constituído em virtude do
desmembramento, em processo, do atual Programa - enviado àquela Pró-Reitoria
em 11/05/98. Considerando que as sugestões apresentadas pela PRPG não afetarãoa
essência do Regulamento, a Comissão designou a Coordenadora, Profa. Eunice
Maria das Dores Nicolau, para fazer as alterações necessárias. 10. Foi apresentado
o oficio da Profa. Maria Alice Nogueira - Chefe do Departamento de Ciências
Aplicadas à Educação da Faculdade de Educação - informando a aprovação,pela
Câmara Departamental, de oferta de disciplina do Curso de Pós-Graduação em
Estudos Lingüísticos, para o 2° semestre de 1998, pela Profa. Dra. Maria Terezada
Cunha Coutinho, lotada naquele Departamento. 11. Foi apresentada a carta do
estrangeiro Franklin Alberto Delgado Alvarez solicitando uma vaga no mestradodo
Curso de Pós-Graduação em Letras - Estudos Lingüísticos através do Convênio
PECIPG, Acordo Cultural Brasil-Costa Rica; a Comissão sugeriu que o documento
seja encaminhado à Assessoria de Cooperação Internacional para melhor
esclarecimento ao seu remetente. 12. Foi comunicada a necessidade da indicaçãode
um nome para representar, como suplente, o Curso de Pós-Graduação em LetrasEstudos Lingüísticos junto ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras;
a Comissão indicou o nome do Prof. César Augusto da Conceição Reis. ORDEM
DO DIA . 1. Foi apresentado, para referendamento, o Plano de Trabalho de
Monitoria da mestranda Maria Olívia de Quadros Saraiva; a Comissão referendoua
aprovação da Subcoordenadora do Curso - Profa. Maria Antonieta Amarante de
Mendonça Cohen. 2. Foram apresentados, à Comissão, os seguintes documentos
aprovados ad referendum pela Coordenadora, Profa. Dra. Eunice Maria das Dores
Nicolau: (a) a liberação da defesa de dissertação de João Henrique Rettore Tótaro,
intitulada "Mudança de Ordem dos Constituintes Adjetivo e Nome em Textos
Espanhóis dos Séculos Xlll ao XX - data prevista para a defesa: 21/07/1998; banca
examinadora: Profa. Dra. Maria Antonieta A. de Mendonça Cohen - FALE!UFMG

(Orientadora), Prof. Dr. Mário Alberto Perini - FALEIUFMG e Prof. Dr. Rafael
Laboissiere - ICP-CNRS/Grenoble-França (Titulares), Profa. Dra. Jânia M. Ramos
- FALEIUFMG(suplente); (b) a liberação da defesa de dissertação de Leina
Cláudia Viana Jucá, intitulada "Ensino Comunicativo de Língua Inglesa: Um
Modelo de Análise de atividades Comunicativas" - data prevista para a defesa: ;
banca examinadora: Prof. Dr. Kevin John Keys - FALEIUFMG (Orientador),
Profa. Dra. Deise Prina Dutra - FALEIUFMG e Profa. Dra. Célia Maria Magalhães
- FALEIUFMG (Titulares), Profa. Dra. Vera Lúcia M. de Oliveira e Paiva FALE/UFMG (Suplente); (c) a solicitação de reembolso de despesas de R$145,15
(cento e quarenta e cinco reais e quinze centavos) da doutoranda Dylia Lysardo,
referente à sua participação no Ill Encontro Nacional de Interação em Linguagem
Verbal e não Verbal: Análise do Discurso Crítica, realizado de 26 a 28 de maio, na
Universidade de Brasília; (d) a solicitação da professora Eliana Amarante de
Mendonça Mendes de desligamento da Coordenação da Linha G, em virtude da
sobrecarga de tarefas que atualmente desempenha enquanto Diretora da Faculdade
de Letras; (e) a solicitação de verba de R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais)
para compra de equipamentos e atualização de um programa para o Laboratório de
Fonética; (1) a liberação da data de 10/08/98 para a defesa de dissertação do
mestrando Lucas Teles Corrêa e indicação da seguinte composição da Banca
Examinadora de Defesa: Profa. Dra. Jânia Martins Ramos -UFMG (Orientadora),
Profa. Dra. Odete Menon - UFPR, Prof. Dr. Lorenzo Teixeira Vitral - UFMG
(Titulares) e Profa. Dra. Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen - UFMG
(Suplente); (g) a solicitação de auxílio financeiro da Profa. Maria Sueli de Oliveira
Pires para participar da 6th International Pragmatics Conference, a ser realizada em
Reims-França, no período de 20 a 24 de Julho/98; (h) a indicação do nome da
Profa. Maria Sueli de Oliveira Pires para emitir Parecer sobre o projeto de tese da
doutoranda Dylia Lysardo Dias, intitulado "Os Provérbios: Uma Análise
Discursiva"; (i) o Parecer da Profa. Maria Sueli de Oliveira Pires que aprova, na
íntegra, o projeto de tese da doutoranda Dylia Lysardo Dias, intitulado "Os
Provérbios: Uma Análise Discursiva". A Comissão referendou todas as aprovações
ad referendum da Coordenadora do Curso. 3. Foi lido o Parecer da Profa. Dra.
Veronika Benn-Ibler, aprovando o projeto de pesquisa intitulado "Estratégias
Individuais de Aquisição, Retenção e Recuperação do Vocabulário" e a solicitação
de credenciamento junto ao corpo docente do Curso de Pós-Graduação em Letras Estudos Lingüísticos, na Linha de Pesquisa Tradução, do professor Edson José
Martins Lopes; a Comissão Coordenadora homologou o Parecer. 4. Foi lido o
parecer do Prof. Dr. Kevin John Keys, aprovando o projeto de pesquisa intitulado
"A Aquisição de Semântica em Inglês como Língua Estrangeira" e a solicitação de
credenciamento junto ao corpo docente do Curso de Pós-Graduação em Letras -

Estudos Lingüísticos, nas Linhas de Pesquisa: Análise do Discurso e Lingüística
Aplicada ao Ensino de Língua Estrangeira, da Profa. Deise Prina Dutra; a Comissão
Coordenadora homologou o Parecer. 5. Foi lido o parecer do Prof Dr. Seung-Hwa
Lee, aprovando a reformulação parcial do projeto de dissertação do mestrando
Geraldo Majela Bernardino Silva, intitulado "A Produtividade dos Adjetivos
Dessubstantivais em Português", solicitada pelo referido Professor em 15/01/98; a
Comissão Coordenadora homologou o Parecer. 6. Foi lido o Parecer da banca do
Exame de Qualificação da doutoranda Kátia Modesto Valério - composta pelos
professores doutores: Nelson Mitrano Neto, da UFF (Orientador), Marco Antônio
de Oliveira e Eliana Amarante de Mendonça Mendes, da UFMG - aprovando o
exame de qualificação da aluna; a Comissão Coordenadora homologou o Parecer.
7. Foi apresentada a solicitação de aproveitamento de créditos obtidos por Andréa
Machado de Almeida Mattos através das seguintes disciplinas, cursadas como
isoladas: (a) "Seminário de Tópico Variável em Lingüística Aplicada: Métodos de
Pesquisa" 45 h/a., 03 créditos, 10 semestre de 1997, ministrada pela Profa. Vera
Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva - na qual a aluna obteve nota 100, conceito A;
(b) "Seminário de Tópico Variável em Lingüística Aplicada: Estratégias de
Aprendizagem", 45 h/a 3 créditos, 20 semestre de 1997, ministrada pela Profa. Vera
Menezes de Oliveira e Paiva - na qual a aluna obteve a nota 100, conceito A. A
Comissão Coordenadora indicou o nome do Prof. Carlos Alberto Gohn para analisar
a solicitação 8. Foi apresentada a solicitação de aproveitamento de créditos obtidos
por Loide de Melo Araújo Silva através da disciplina "Seminário de Tópico
Variável em Tradução: A tradução de textos fundadores (a Bíblia, o Corão, o
Dhamapada e os Upanishadas)", 45 h/a, 3 créditos, 20 semestre de 96, ministrada
por Carlos Alberto Gohn, cursada como isolada - na qual a aluna obteve nota 100,
conceito A. Considerando o item 9.5.1. das Normas Gerais de Pós-Graduação e o
parágrafo único do art. 31 do Regulamento do Curso, a Comissão Coordenadora
aprovou a solicitação de reaproveitamento dos créditos. 9. Foi apresentada a
solicitação de inclusão, no Histórico Escolar, da participação da mestranda Loide de
MeIo Araújo Silva na "Série de Debates de Estudos Clássicos", ocorrida durante o
20 semestre de 1997, promovida pelo Curso de Pós-Graduação em Letras - Estudos
Literários. A Comissão Coordenadora indeferiu a solicitação, uma vez que o
Regulamento do Curso de Pós-Graduação em Letras - Estudos Lingüísticos não
prevê a inclusão desse tipo de informação no Histórico. 10. Foi apresentada a
solicitação da mestranda Loide de Melo Araújo Silva, de avaliação da sua situação
curricular (quanto à necessidade, ou não, de cursar a disciplina Semântica, como
obrigatória), pelo Colegiado do Curso, tendo em vista o elenco de disciplinas
necessário para integralização curricular, de acordo com o Regulamento do Curso
vigente no ano de 1997, ano de ingresso da aluna. A Comissão Coordenadora

entendeu que os alunos do antigo regime - ou seja, que ingressaram no Curso antes
de 1998, de acordo com o qual a disciplina Semântica, oferecida pela Linha de
Pesquisa C ( Estudo da Estrutura Gramatical da Linguagem), é obrigatória para
todos os alunos do Curso - devem cursar essa disciplina quando oferecida como
optativa, que será então, transformada, automaticamente em Disciplina Obrigatória.
Assim sendo e considerando o fato de a referida disciplina ter sido oferecida neste
10 semestre de 1998, a Comissão Coordenadora decidiu que a mestranda Loide
MeIo Araújo deverá cursar a disciplina, a fim de integralizar os créditos exigidos.
11. Foi apresentada a solicitação de aproveitamento de créditos obtidos através das
seguintes disciplinas, cursadas como eletivas, por Kátia Honório do Nascimento:
(a) "Fonologia", 45 h/a, 03 créditos, 10 semestre de 1995, ministrada pela Profa.
Thaís Cristófaro da Silva - na qual a aluna obteve nota 100, conceito A; (b)
"Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: A abordagem de Discurso:
Gêneros Textuais", 45 h/a, 3 créditos, 20 semestre de 1997, ministrada pela Profa.
Adriana Silvina Pagano - na qual a aluna obteve a nota 80, conceito B. A Comissão
Coordenadora indicou o nome do Prof. Carlos Alberto Gohn para analisar a
solicitação. 12. Foi apresentada a solicitação de aproveitamento de créditos obtidos
através das seguintes disciplinas, cursadas como isoladas, por Liliam Mara
Rodrigues Silva: (a) "Seminário de Tradução: Leitura e Contextualização", 45 h/a,
3 créditos, 1 semestre de 1996, ministrada pela Profa. Else Ribeiro Pires Vieira - na
qual a aluna obteve a nota 90, conceito A; (b) "Seminário de Tópico Variável em
Tradução: A tradução de textos fundadores (A Bíblia, o Corão, o Dhamapada e os
Upanishadas", 45 h/a, 3 créditos, ministrada pelo Prof. Carlos Alberto Gohn - na
qual a aluna obteve a nota 90, conceito A. A Comissão Coordenadora indicou o
nome do Prof. Carlos Alberto Gohn para analisar a solicitação. 13. Foi apresentada
a solicitação da doutoranda Adriana Silvia Marusso de aproveitamento de créditos
cursados no mestrado para fins de integralização dos créditos exigidos no
doutorado. A Comissão Coordenadora designou o Prof. Carlos Alberto Gohn para
analisar a solicitação. 14. Foi apresentada a carta do doutorando Newton Sabbá
Guimarães solicitando aproveitamento dos créditos cursados no Doutorado em
Letras - Lingüística - UFSC em virtude da sua transferência para a Universidade
Federal de Minas Gerais. A Comissão Coordenadora indicou o nome da Profa.
Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen para emitir Parecer. 15. Foi
apresentada a carta da Profa. Vera Menezes de Oliveira e Paiva liberando, para
defesa, a dissertação da mestranda Maria Edna de Menezes, intitulada "Reflexos
negros: a imagem social do negro através das metáforas". A Comissão
Coordenadora aprovou a liberação da defesa e os seguintes nomes dos professores
doutores para comporem a banca examinadora de defesa: Vera Menezes de Oliveira
e Paiva - UFMG (Orientadora), Leda Maria Martins - UFMG, Mara Sofia Zanoto 0

PUC-SP, (Titulares) e Maria Nazareth Soares da Fonseca - PUC-MG (Suplente).
16. Foi apresentada a carta da mestranda Liliam Mara Rodrigues Silva solicitando o
trancamento da disciplina "Seminário de Tópico Variável em Tradução: A Tradução
de Textos Sagrados: Transformações Feministas na Cultura Contemporânea",
oferecida pelo Prof. Carlos Alberto Gohn. A aluna alega que, após o aproveitamento
dos créditos cursados em disciplinas isoladas, solicitado a essa Comissão
Coordenadora, já terá cumprido os 24 créditos exigidos pelo regulamento do curso.
A Comissão Coordenadora aprovou a solicitação da aluna, condicionando-a à
aprovação do aproveitamento dos créditos das disciplinas isoladas. 17. Foi
apresentada carta da mestranda Maria Letícia Galizzi da Luz Moreira solicitando o
trancamento solicitado. do 1° semestre de 1988, uma vez que estará fora de Belo
Horizonte durante o mês de julho. A Comissão Coordenadora concedeu o
trancamento total. 18. Foi apresentado para apreciação o projeto de dissertação de
Maria Evane Bethonico, intitulado "Expletivos no Português Brasileiro: uma
abordagem minimalista", orientado pela Profa. Jânia Martins Ramos. A Comissão
Coordenadora indicou o nome da Profa. Eunice Maria das Dores Nicolau como
Parecerista do projeto. 19. Foi apresentado para apreciação o projeto de tese de
Mônica Guieiro Ramalho de Alkmim, intitulado "Negativas Sentenciais no Dialeto
Mineiro: Uma abordagem variacionista", orientado pela Profa. Jânia Martins
Ramos. A Comissão Coordenadora indicou o nome da Profa. Maria Antonieta
Amarante de M. Cohen como Parecerista do projeto. 20. Foi apresentada a carta do
mestrando Cláudio Gottschalg Duque solicitando a troca do orientação do Prof.
Mike Dillinger pelo Prof. Fábio Alves da Silva Jr., uma vez que o orientador atual
se encontra fora do país para pós-doutoramento. A Comissão Coordenadora aprovou
a mudança. 21. Foi apresentada a carta do doutorando Rui Rothe Neves solicitando
a troca do orientador Prof. Carlos Alberto Gohn para o Prof. Fábio Alves da Silva
Jr., alegando que o seu projeto de pesquisa tem mais afinidade com o projeto do
último professor mencionado. A Comissão Coordenadora aprovou a mudança. 22.
Foi apresentada a carta da Profa. Adriana Silvina Pagano, representante da Linha H,
propondo a realização de um Curso sobre Tradução e Ficção para os alunos de PósGraduação em Estudos Lingüísticos e Estudos Literários, a ser ministrado no
período de 27 a 31 de julho de 1998 pelo Prof. Dr. Christopher E. Larkosh da
Brandeis University- EUA. Tendo em vista a impossibilidade de efetuar o
pagamento de pro-labore a professor externo com verba do PROAP, a Comissão
Coordenadora aprovou a proposta condicionándo o referido pagamento à existencia
de verba para tal fim. 23. Foi apresentada a carta do Prof. Carlos Alberto Gohn,
encaminhando a solicitação de curso sobre a "Abordagem FLUENCY FIRST para
o desenvolvimento de Leitura e Escrita em Segunda Língua"( 20 horas - I crédito),
a ser oferecido pela Profa. Anthea Tilyer da City College of New York, no período
de 17 a 27 de agosto de 1998. Tendo em vista a impossibilidade de efetuar

pagamento de pro-labore a professor externo com verba do PROAP, a Comissão
Coordenadora aprovou a proposta a proposta condicionando o pagamento à
existencia de verba para tal fim. 24. Foram apresentados oficios de três
departamentos indicando a oferta de vagas para o exame de seleção de 1999, ao
Mestrado e ao Doutorado, nas diferentes linhas de pesquisa: Oficio LEAG 070/98,
do Departamento de Letras Anglo-Germânicas = (05 vagas para o mestrado - Linha
E) sendo 02 vagas oferecidas pela Profa. Célia Maria Magalhães e 03 vagas
oferecidas pela Profa. Deise Prina Dutra; (12 vagas para o mestrado - Linha F)
sendo O1 vaga oferecida pela Profa. Adriana Silvina Pagano, 02 vagas oferecidas
pelo Prof. Carlos Alberto Cohn, 02 vagas oferecidas pela Profa. Célia Maria
Magalhães, 03 vagas oferecidas pela Profa. Deise Prina Dutra, 02 vagas oferecidas
pelo Prof. Fábio Alves da Silva Júnior e 02 oferecidas pelo Prof. Kevin John Keys;
(08 vagas para o mestrado - Linha H), sendo O 1 vaga oferecida pela Profa. Adriana
Silvina Pagano, O 1 vaga oferecida pelo Prof. Carlos Alberto Gohn, 02 vagas
oferecidas pela Profa. Célia Maria Magalhães, 02 vagas oferecidas pelo Prof. Fábio
Alves da Silva Júnior, 01 vaga oferecida pela Profa. Veronika Benn-Ibler e 01 vaga
oferecida pelo Prof. Edson Martins Lopes; (05 vagas para o doutorado - Linha F),
sendo 02 oferecidas pelo Prof. CarIos Alberto Cohn, 02 vagas oferecidas pelo Prof.
Kevin John Keys e O 1 vaga oferecida pela Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e
Paiva; (01 vaga para o doutorado - Linha H), oferecida pela Profa. EIse Ribeiro
Pires Vieira; Oficio LER 040/98, do Departamento de Letras Românicas = (01
vaga para o Mestrado - Linha B), oferecida pela Profa. Dra. Maria Antonieta A. de
Mendonça Cohen; Oficio LEV 061/98, do Departamento de Letras Vernáculas = (03
vagas para o Mestrado - Linha C), sendo 02 vagas oferecidas pelo Prof. Luiz CarIos
de Assis Rocha e 01 oferecida pela Profa. Maria Elizabeth Fonseca Saraiva; (05
vagas para o Mestrado - Linha G), oferecida pelo Prof. Edson Nascimento Campos;
(01 vaga para o doutorado - Linha E) oferecida pela Profa. Maria Sueli de O. Pires;
(01 vaga para o doutorado - Linha H), oferecida pela Profa. Eliana Amarante
Mendes. A Comissão Coordenadora aprovou a oferta de vagas dos departamentos
acima mencionados, que, juntamente com as vagas a serem oferecidas pelo
Departamento de Linguística, serão encaminhadas à PRPG, para aprovação. 25. Foi
apresentada a carta do Núcleo de Análise do Discurso solicitando auxílio financeiro
para publicação de parte de material que foi apresentado nas sessões de conferência
e nas mesas-redondas do Simpósio Internacional sobre Análise do Discurso:
Controvérsias e perpectivas, realizado no mês de novembro de 1998, na Faculdade
de Letras. A Comissão Coordenadora aprovou o auxílio financeiro condicionado à
existência de verbas. 27 Foi apresentada a carta do Prof. Seung-Hwa Lee
solicitando reembolso de valor referente a passagem aérea BH - São José do Rio
Preto - BH, para participação no XL VI Seminário do Gel realizado em São José do
Rio Preto/SP no período de 25 a 27 de junho de 1998. A Comissão Coordenadora

aprovou um reembolso no valor de R$322,OO (trezentos e vinte e dois reais), que
equivale 50% (cinqüenta por cento) do valor total das passagens pagas pelo
solicitante. 28. Foi apresentada a proposta de alteração do calendário escolar do 1°
(primeiro) semestre de 1998, que devido à greve dos professores/funcionários da
Universidade Federal de Minas Gerais foi alterado pelo Departamento de Registro e
Controle Acadêmico da Reitoria da UFMG. A Comissão Coordenadora designou a
Profa. Eunice Maria das Dores Nicolau para estudar a adequação do calendário da
pós-graduação. 33. Foi apresentada a carta da mestranda Emília Mendes Lopes
solicitando reembolso/auxílio financeiro no valor de R$ 136,20 ( cento e trinta e seis
reais e vinte centavos) por participação no m Encontro Nacional de Interação em
Linguagem Verbal e Não-Verbal: Análise do Discurso Crítica, realizado no período
de 26 a 28 de maio de 1998, na Universidade de Brasília. A Comissão aprovou a
solicitação de reembolso. 29. Foi apresentada a carta da mestranda Leina Cláudia
Viana Jucá solicitando agendar a sua defesa de dissertação para dezembro de 1998
com possibilidade de se matricular no 2° semestre para realizar a defesa. A
Comissão sugeriu que a possibilidade de matrícula no 2° semestre de 1998 fosse
discutida após análise mais detalhada da prorrogação de defesa já concedida pelo
Curso. 30. Foi apresentado Oficio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação solicitando
reanálise do processo de revalidação do diploma de Master of Arts, obtido por
Bernadette von Atzingen Santos Cardoso na Universidade de Iowa - EUA, em
1994. A solicitação de revalidação foi indeferida pelo Parecerista do Curso de PósGraduação em Letras - Estudos Lingüísticos em 05/12/97, homologada em reunião
da CCPGLE-LIN de 10/12/97. A Comissão Coordenadora indicou o nome do Prof.
Marco Antônio de Oliveira para emitir novo Parecer técnico. 31. Foi apresentada a
solicitação de aproveitamento de créditos obtidos através das seguintes disciplinas,
cursadas como isoladas ou eletivas, pelo mestrando João Batista Martins: (a)
"Tópicos Especiais em Teoria Antropológica - Teoria da Cultura" - SOA-880 FAFICH- 45 h/a, 03 créditos, ministrada pelo Prof. Leonardo Fígoli, 2° semestre de
1996, cursada como Isolada - na qual o aluno obteve nota 95, conceito A; (b)
"Seminário de Teorias da Poesia" FALE,45 h/a, 03 créditos, ministrada pela Profa.
Maria Luiza Ramos no 1° semestre de 1995, cursada como eletiva - na qual o aluno
obteve nota 100, conceito A; (c) "Seminário de Tópico Variável em Análise do
Discurso" 45 h/a, 03 créditos, ministrada pela Profa. Ida Lúcia Machado no 1°
semestre de 1994, cursada como isolada - na qual o aluno obteve nota 80, conceito
B. Considerando o Art. 3 ( do Regulamento do Curso, a Comissão aprovou o
aproveitamento integral dos créditos obtidos através das disciplinas mencionadas
em (a) e (b); e o aproveitamento de 2 dos creditos obtidos através da disciplina (c);
respeitando-se, portanto, o limite estabelecido pelo Regulamento do Curso, foram
aproveitados 08 (oito) créditos do total obtido pelo aluno através de disciplinas
eletivas e isoladas.

I

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão. Tendo em vista a transferência da
funcionária que respondia pela Secretaria do Curso de Pós-Graduação em Letras Estudos Linguísticos para um outro setor da UFMG, eu, Eunice Maria das Dores
Nicolau - a então Coordenadora do Curso -- lavrei esta ata, que será assinada por
mim e por todos os membros da Comissão Coordenadora que estiveram presentes à
reunião aqui relatada. Belo Horizonte, 5 de dezembro de 1998.
Profa. Eunice Maria das Dores Nicolau
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Lingüísticos
FALEIUFMG
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Profa. Dra. Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen
Prof. Dr. Samuel Moreira da Silva
Profa. Dra. Jânia Martins Ramos
Profa. Dra. Maria Elizabeth Fonseca Saraiva

Prof. Dr. César Augusto da Conceição Reis
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Profa. Dra. Maria Sueli de Oliveira Pires ~
Prof. Dr. Carlos Alberto Gohn
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Adriana Ferreira Nascimento (representante discente)~
Maria Teresa Dias (representante discente)

