ATA DA 43" REUNIÃO

DO

COLEGIADO

DO PROGRAMA

DE PÓS-GRADUAÇÃO

EM ESTUDOS

LINGÜÍSTICOS

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e um, às 14:00 horas, na sala 4041 da FALE, foi realizada
a quadragésima terceira 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. Ida Lúcia Machado - Subcoordenadora
Profa. Dra. Adriana Silvina Pagano, Prof Dr. Edson Nascimento Campos, Prof

r». Hugo

do Programa,
Mari, Prof

r».

José Olímpio Magalhães, Profa. Dra. Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen, Profa. Dra. Vera
Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, Profa. Dra. Vara Goulart Liberato e os representantes discentes
Aurélio Takao Vieira Kubo e Giza Frota e Lopes. ORDEM
PROF/200l:

O Coordenador

DO DIA: I - COMUNICAÇÕES:

a)

informou que, por exigência da CAPES, foi criada uma comissão de

gerenciamento dos recursos do fundo PROF/2001. A comissão foi composta por representantes das oito
grandes áreas e que o Professor

Luiz Souza, da Escola de Belas Artes da UFMG, ficou como

representante da aérea de Lingüística, Letras e Artes.

Informou, também, que a CAPES aumentou os

recursos em 8% e que os mesmos serão alocados à grande área. Segundo o Coordenador, cada Programa
terá até o dia 21 de janeiro de 2002 para alocar o valor que lhe couber; caso não o façam até esta data, tais
valores retomarão

à PRPGlReitoria.

O Coordenador

informou,

ainda, que solicitara à PRPG uma

prorrogação deste prazo para o dia 21 de fevereiro de 2002 e que estava aguardando resposta de tal
solicitação. b) Transferência de Livros/Acervo

do NAD: O Prof Hugo Mari, Coordenador da Linha de

Pesquisa Análise do Discurso, informou que o acervo de livros do NAD (Núcleo de Análise do Discurso)
foi transferido/doado para a Biblioteca da FALE/UFMG. O acervo, constituído por doações do projeto de
Análise do Discurso - Convênio CAPES/COFECUB,

dirigido pela Profa. Ida Lúcia Machado, conta com

mais ou menos 133 títulos avaliados em torno de R$6.350,OO (seis mil trezentos e cinqüenta reais). Il
HOMOLOGAÇÕES:

>-

1. Exame de Qualificação: Foi homologado o parecer dos Professores Doutores:

Carlos Alberto Gohn (orientador) - UFMG, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva - UFMG e Emílio
César Pereira Rezende - FAFICHlUFMG
Qualificação; Ifl - DELffiERAÇÕES:

aprovando a doutoranda Dilys Karen Rees em Exame de

1. 11 Simpósio Internacional sobre Análise do Discurso/Ajuda

financeira: Foi lida uma carta da Profa. Ida Lúcia Machado na qual ela solicita ao PosLin ajuda financeira
para a realização do 11 Simpósio Internacional sobre AD: Discurso, Ação e Sociedade que se realizará de
08 a 10 de maio do corrente na FALE/UFMG. Ficou decidido que o Programa se responsabilizará pelo
pagamento de 03 (três) passagens áreas (01 internacional e 02 nacionais) para os professores visitantes
que participarão do referido evento; 2. Credenciamento para co-orientação: Foi aprovada a solicitação do
Prof César Reis de que o Prof Francisco Eduardo Costa Cardoso, professor adjunto de Neurologia da
Faculdade de Medicina - UFMG,

seja co-orientador de suas orientandas Luciana Lemos de Azevedo e

Patrícia Marques; 3. Projetos de Dissertação/Tese

I: Foi aprovada a solicitação da Profa. Deise Prina de

que o projeto de dissertação de seu orientando Ubiratan da Silva Meireles seja encaminhado novamente a

um parecerista visto que sua pesquisa sofreu algumas modificações; 4. Projetos de Dissertação/Tese 11:
Foi aprovada a indicação do professor Carlos Gohn para emitir parecer no citado projeto; 5. Defesa de
Dissertação/Tese: Foi aprovada a Banca Examinadorà de Defesa de Dissertação de Marcelo Luiz
Camargos. A defesa está marcada para o dia 25 de fevereiro do corrente e a Banca será composta pelos
Professores Doutores: Jânia Martins Ramos - UFMG/orientadora, Jairo Nunes - UNICAMP, Lorenzo
Vitral - UFMG (titulares) e Eunice Maria das Dores Nicolau - UFMG (suplente); 6. Credenciamento
Prof Robert Beaugrande: Foi aprovada a solicitação do Prof Robert Beaugrande de se credenciar à Linha
de Pesquisa Análise do Discurso; 7. Processo de Revalidação de Diploma: Foram homologados os
seguintes pareceres: a) Profa. Eliana Amarante de Mendonça Mendes aprovando a revalidação do
diploma de Wander Emediato de Souza como equivalente ao de Doutor em Lingüística, b) Heliana
Ribeiro de Mello sendo contrária à revalidação do diploma de Tânia Regina Lopes Ferreira visto que a
interessada obteve o titulo de Mestre em Fonoaudiologia (pelo City College - CUNY) e não de Mestre
em Lingüística, c) Vera Lúcia Menezes aprovando a revalidação do diploma de Reinildes Dias como
equivalente ao de Doutor em Lingüística Aplicada; 8. Caso Alice Lana: A Profa. Yara Liberato,
Coordenadora da Linha C, leu uma carta da Profa. Márcia Cançado na qual ela se defende das acusações
que lhe foram feitas pela mestranda Alice Lana. Ficou decidido que toda a documentação enviada ao
Colegiado pela Profa. Márcia será encaminhada à Profa. Heliana Mello, orientadora da aluna, para que ela
analise tais documentos e emita um parecer. Em seguida, o colegiado decidirá se forma ou não uma
comissão de sindicância, com professores externos ao Programa, para elaborarem um parecer mediante o
qual seja possível comprovar se houve ou não aferição de plágio. Segundo o CEPE (Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão da UFMG) é da competência da Instituição solucionar tal situação. 9. Convênio
Internacional: Foi aprovada a indicação da Profa. Heliana Mello para elaborar uma proposta, mediante
consulta às oito Linhas de Pesquisa do Programa, que será encaminhada à PRPGlReitoria para a criação
de um convênio entre o PosLin e a University of Southern Dennark, instituição de origem do Prof Dr.
Chris Sinha (Dinamarca); 10. PROF 2001/capital: O Coordenador explicou que, tradicionalmente, a verba
destinada ao PosLin no valor de R$7.514,00 (sete mil e quinhentos e quatorze reais) vem sendo alocada
na compra de livros de interesse do Programa. Ele sugere que o próximo valor a ser destinado pela PRPG
seja alocado na compra de equipamentos necessários ao andamento das atividades do Programa. De
acordo com a fórmula de fomento, elaborada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, caberá ao PosLin, para
o ano de 2001, R$9.543,00 (nove mil quinhentos e quarenta e três reais) ao invés dos R$7.514,00 (sete
mil quinhentos e quatorze reais) concedidos anteriormente. Por esta fórmula, as áreas que captam menos
recursos serão contempladas de maneira diferenciada, ou seja, receberão menos recursos financeiros.
Diante disto, o Coordenador sugere que os dois Programas de Pós-Graduação da FALE (PosLin e PosLit)
mantenham os valores que recebiam anteriormente da PRPG e que o saldo residual seja doado à Póst

Graduação da Escola de Belas Artes e da Escola de Música visto que os valores recebidos por estes dois
Programas serão baixíssimos. A Profa. Vera Lúcia Menezes se posicionou contrária a esta doação e
sugeriu que o PosLin não repassasse nenhum valor por menor que fosse a outros cursos visto que o
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Programa possui apenas 02 (duas) bolsas de doutorado da CAPES contra 12 (doze) do PosLit e além
disto, é de responsabilidade da PRPG zelar para que todos os cursos de Pós-Graduação

funcionem e

sejam mantidos. A sugestão foi aceita por unanimidade. Assim sendo, ficou decidido que o Coordenador
do PosLin enviará uma carta ao Prof Luiz Souza, Coordenador da Pós-Graduação

da Escola de Belas

f,

•

ArtesfUFMG e representante

da área de Lingüística, Letras e Artes na qual lhe informará a decisão

tomada pelo Colegiado, ou seja, os recursos deverão ser divididos conforme a fórmula elaborada pela
PRPG. 11. Doutorado Interinstitucional UFMG/UECE:

Todos os membros do Colegiado se mostraram

favoráveis à criação do doutorado interinstitucional entre o PosLinfUFMG e a Universidade Estadual do
CearálUECE. Ficou decidido que o Coordenador do Programa comunicará oficialmente à Coordenação
da UECE que o PosLin tem interesse no convênio e que, como não há seleção à parte no Programa, os
possíveis candidatos daquela instituição deverão concorrer juntamente

com os outros candidatos no

exame de seleção para entrada em 2003. 12. Edital/ Prêmio ANPOLL 2002: O Coordenador explicou que
até o dia 31 de janeiro de 2002, poderão ser indicados, para concorrer ao prêmio ANPOLL 2002, dois
trabalhos (um, de mestrado e outro, de doutorado)

que deverão ser selecionados entre os que foram

defendidos no período de janeiro de 1997 a dezembro de 2001. Os professores poderão indicar trabalhos
que considerem aptos a concorrerem ao premio até 07 de janeiro de 2002; posteriormente, será elaborada
uma comissão para julgá-Ios ou então serão selecionados pelo Colegiado do Programa. Ficou decidido
que as indicações deverão ser feitas através de um arrazoado no qual os motivos de tal indicação sejam
expostos. A Profa. Vera Lúcia Menezes sugeriu que, ao efetuar as indicações, se considerasse o grau de
originalidade e repercussão

do trabalho, bem como se o mesmo trouxe alguma contribuição teórica

relevante para a área do conhecimento.

A sugestão foi aceita por unanimidade. 13. Modificação do

formulário do parecer: Ficou decidido que o formulário existente será modificado posteriormente e que os
examinadores que compõem as bancas de defesa de dissertação/tese

ou de exame de qualificação têm

total liberdade de escolha, ou seja, poderão utilizar o formulário existente ou não; 14. Exame de Seleção
I1Calendário: Foi aprovado o novo calendário do Exame de Seleção/2002 (vide cópia arquivada na pasta
do Exame de Seleção/2002). 15. Exame de Seleção IIIProvas de Língua Instrumental: Ficou decidido que
a elaboração bem como

a aplicação

e correção

responsabilidade dos professores do Programa.

das provas

de língua instrumental

serão de

Para manter a uniformidade das provas, todas deverão ser

constituídas por textos originais (uma lauda); serão feitas 05 (cinco) perguntas sobre os textos em
questão. Os professores responsáveis pela elaboração destas provas, irão submetê-Ias à Coordenação do
Programa que verificará se os critérios de elaboração acima descritos foram mantidos. 16. Exame de
Seleção IIIIRecursos: Por 07 (sete) votos a favor, 02 (dois) contra e 01 (uma) abstenção, foi aprovado o
indeferimento dos recursos impetrados por candidatos que haviam perdido o período de inscrição para o

exameue ~e\eçãoelou 'P()man.ffi o n()Cum \\\() ~t> () rmmo das mscnções, ou

17.

~utubro de 2001;
Coordena ãolPosLin 2002(2004' Q Prof fábio
informou que s di
ibili
e isporu inza a fazer o relatório DATACAPES/2002

seja, após o ia

Al'4~~,Cü{)TUn: n

6) de

P'~grl~tnà
lU

e que, provavelmente, a CAPES
estendera o prazo para a entrega deste relatório de março para maio S
. ugenu que a nova coordenação, que
r

°
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assumiria o Programa após o dia 10 de abril de 2002, aguardasse o término do referido relatório para fazê10. O mandato da próxima Coordenação terá início a partir de 10 de maio do corrente. A sugestão foi
aceita por unanímidade. 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
Estudos Lingüísticos, lavrei a ata que dato e será assinada por mim e todos os membros presentes.
Belo Horizonte, 11de janeiro de 2002
~~o,.;ro

Prof. Fábio Alves da Silva Júnior (Coordenador)
Profa. Ida Lúcia Machado (Subcoordenadora)
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Profa. Vera Lúcia Menezes
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_
_
_

Giza Frota e Lopes
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