ATA
DA
5ª
REUNIÃO
GRADUAÇÃO
EM ESTUDOS
SALA 4001

DA
COMI SSÃO
LINGüíSTICOS,

COORDENADORA
REALIZADA
EM

DO

CURSO

PÓS-

DE

07/3/95, As 14H, NA

Aos sete dias do mês de março de hum mil novecentos e novent.a e cinco, à,
14 horas,
na sala
4001, foi
r-eeLi zade a quinta
z-eum.ão da Com.esao
Coordenadu.cctdu _urso de Fú:o-Graduação elil Estudos Lingüísticos,
coordenada
pelo Prof. Hike Dillinger.
Esti ver-aa presentes
os seguintes
professores:
Tha s Cristófaro
da Silva,
Vera Lúcia Menezes de Oliveira
e Pai va. Jânia
Maria Martins e a representante
discente,
Gladys de Sousa Magalhães.
EXPEDIENTE:
Foram apr-esentadas as atas da 3=ª e 4=ªr-euniões, r-ealizadas nos
daes 18/11 e 7/12/94,
respectivamente.
Ã Pr of e . Vera. Lúcia. Menezes de
Oliveira e Paiva fez as seguintes
observações:
Ã) na ata da 3~ reunião, na
primeira
página,
onde se lê:
2. "
Foi aprovado o seguinte
comitê de
ori.en t aoão . .... , leia-se:
" __.Foi apr-ovada a seguinte Iilodificação do coxitê
de orientação_ .... ; B) na ata da 4ª reunião,
na 1ª págl.na, onde se lê:
.Leina Cláudia Viana Jucá (orientadora:
Profa. Vera Lúcia Menezes)... ".
leia-se:
" _.. Leina Cláudia
Viana Jucá
(orien tador:
Prof . Kevin John
Keys) ... '". As a tas
f or-alil aprovadas.
ORDEM DO DIA:
1 _ O Coordenador
comunicou aos presentes
que o CNPq concedeu apenas 17 bolsas de mestrado
para o Programa, sendo que 13 estavam destinadas
às prorrogações,
sobrando
apenas 4 bolsas
que,
na r-euni ão do Programa de Pós-Graduação, f oraa
divididas ent re os dois Cursos, ficando 2 para cada un , núaero insuficiente
para. cobrir os seguintes pedidos: 6 de prorrogação por nei s 6 meses e 23 de
alunos novatos.
A Comissão Coordenadora indicou as Profas.
Vera Lúcia
i-íenezes de O. e Pai va e J ânia Maria Martins e a a I una Gladys de Sousa
l.fagalhães para estudar' os pedidos e estabelecer'
cri tér-ios de classi f cacêo.
fazendo uma lista
dos pedidos,
em ordem de prioridades,
para orientar a
Secretaria
na convocação dos alunos para essas 2 bolsas e para outras que,
porventura,
ainda'
vierem.
O Coordenador
informou
ainda
que foram
solici tadas Jilais bolsas ao CNFqpara oobri r- a deIilanda. 2 _ Foi apresentado
um of ício do Depto. de Lingüística,
indicando os novos representantes da
Linha B, Protas_ Maria Antonieta A. Mendonça Cohen (titular)
e Jânia Maria
i-íartins
(suplente) _
À
Profa.
Jânia
Maria
Martins,
estranhou
a
cor-r-espondência e inf oraendo que nao foi esta
a decisão
da Linha. A
Coml.ssão aprovou a devoLução da correspondência. ao Depto. solicitando que a
mesma fosse
encaminhada ao Curso através
do Prof.
Marco Antônio de
Oliveira,
atual representante
da Linha B na Comissão Coordenadora.
3_ Foi
í

í

lC
apresentado
o pedido de aproveitamento
da disciplina
Tópico Variável em
Análise do Discurso",
cursada em regime de Disciplina
Isolada pelo aluno
~ander Eaed at o . no 12 SeJilestre de 93, obtendo o conceito A. O pedido foi
deferido
pela Comissão.
.(. Foi apresent.ado o pedido do aluno Ricardo
Vagner S. Oliveira,
de adiamento do prazo para entrega
dos trabalhos
relativos
ao 2º semestre de 94, por motivo de doença, encaminhando junto ao
pedido o a testado Iilédico. A Corilissão apr-ovou o pedido e estendeu o prazo
a t.é
o dia
15/4 .
5 . Foi comunicada a seguinte
banca de def esa de
dissertação
da aluna Adriana Sílvia
Marusso, indicada pela Profa.
Thais
Cristófaro
da
Silva
e
aprovada
"ad referendum"
da Comissão,
pelo
Coor-denador': Prof s . Yonne de Freitas
Leite
(UFRJ), César Augusto da
Conoei cêo
dos
Reis
(titulares)
e
Prof.
Marco Antonio
de
Oliveirô.
(suplente).
A defesa foi marcada para o dia 15/3. A Comissão referendou a
indicação da banca.
6. Foi apresentado
o parecer da Profa. Else Ribeiro
Pí.r-ees Vieira,
favorável
àapr-ovação
do pr-ojeto da aluna Adriana Gouvêa
Dutra Teixeira,
intitulado
"At.ualização do Modelo de Avaliação de Tradução
de Juliane House: aplicação do modelo ao discurso publicitário".
A Comissão
aprovou o parecer
da Profa.
Else Vieira.
7. A representante
discente,
Gladys de Sousa l·íagalhães solicitou
que os alunos tivessem r-eun i õee COlilos
respectivos
comitês de orient.ação e não apenas com o orientador.
A Pr-ofa..
Vera Lúcia Menezes esclareceu
que estas reuniões serão feitas
assim que o
e l uno en trar
em fase
de redação
de tese.
a . Foi levado tall'.bém pela
representante,
Gladys de Sousa loíagalhães, uma reclalilação dos alunos
a
respei t.o de uma suposta recusa da. Profa.. Jania Mart.ins Ramos em et.endê+Los
para orientação
do trabalho
final.
A Profa. informou que o atendimento foi
fei to durante
todo o semestre,
e que, faltando
15 dias para entrega
do
t r-aba.lho final,
ela não viu necessidade
de mais a t end i aen to . A Con sssão
sugeriu que no próximo semestre a professora
deixe claro para os alunos o
l t i no dia de atendimento
para não haver esse
tipo de problema.
9.
Finalmente, o Coordenador informou que o Curso recebeu mais verbas da CAPES
e do CNPq e que está aguardando dos coor'denadores de linha projetos
para
utilização
dos recursos.
Foram feitas
as seguintes
sugestões:
orgô.nlzação
de congressos,
vinda de palestristas,
cursos de inverno ou de verão, curso
de Internet
para todos os interessados.
O Coordenador sol ici tou que os
projetos
sejalil encan nhados por escr·i to através dos ooor-denador-ees de linha.
Na.da mais havendo a trat.ar,
o Sr. Presidente
agradeceu a presença de todos
e encerrou a sessão,
da qual eu, Alda Lopes Durães Ribeiro,
Secretária
do
Curso de Pós-Graduação em.Estudos Lingüísticas,
lavrei a presente
ata, que
dato e assino.
Belo Horizonte, ü7 de m.arço de 1995
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ALDA

Prof. MIKEDIL
Coordenador do Curso de ós-Graduaçao
elil Estudos Lingüíst icos
FALE/UFMG

