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ATA DA 91a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LlNGüíSTICOS

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e seis, às 9:00 horas, na sala 4041 da FALE, foi realizada a

nonagésima primeira reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos,

presidida pelo Prof. Or. Fábio Alves da Sílva Júníor - Coordenador do Programa. Estiveram presentes os

seguintes membros do Colegiado: Prof. Or. Luiz Francisco Oias - Subcoordenador, Prof. Dr. Luiz Carlos

Rocha, Prof. Or. Renato de Mello, Prof. Or. Ricardo Augusto de Souza, Profa. Ora. Adriana Pagano, Profa.

Ora. Célia Magalhães, Profa. Ora. Heliana Ribeiro de Mello, Profa. Ora. Jânia Martins Ramos, Profa. Dra. Maria

Elizabeth Saraiva, Profa. Ora. Thais Cristófaro e Profa. Ora. Vera Lúcia Menezes. ORDEM DO DIA: I -

COMUNICAÇÕES: O Prof. Fábio Alves prestou as seguintes informações: a) a alteração na Coordenação da

Linha de Pesquisa: Linguagem e Tecnologia. A Profa. Ana Cristina Fricke Matte passou a ser a

subcoordenadora da Linha e a Profa. Vera Lúcia Menezes, a coordenadora. Logo, aproveitou a oportunidade

para dar as boas vindas à Profa. Vera; b) o andamento das negociações com a UFPI referentes à

implementação do OINTER. Em seguida, passou a palavra ao Prof. Luiz Francisco que fez um breve relato

sobre sua ida àquela Instituição além de informar que fará, por escrito, um relatório da viagem, realizada no dia

20 de abril do corrente, e o encaminhará à Coordenação do PosLin; 11. DELIBERAÇÕES: 1. Exame de

Seleção/2007: Foram tomadas as seguintes decisões: a) Assembléia: considerando que determinadas

mudanças no processo seletivo seriam objeto de alterações no Regulamento do PosLin e que talvez não

houvesse tempo hábil para fazê-Io ainda neste semestre, a Coordenação do Programa sugeriu que o processo

seletivo continuasse como está e que fosse convocada uma Assembléia para discutir alterações que

norteassem as seleções futuras. O assunto foi colocado em votação e de um total de 12 votantes, houve 12

(doze) votos favoráveis à manutenção dos moldes atuais e à convocação de uma Assembléia ainda neste

semestre. Para que haja participação de todos os professores do PosLin, foi sugerido que essa Assembléia

ocorresse em uma sexta-feira, no período da tarde, em dia contrário às reuniões da Congregação da FALE. A

Profa. Vera sugeriu que, na Assembléia, as Coordenações das Linhas de Pesquisa se responsabílizassem

pela apresentação da síntese das discussões internas, referentes às sugestões de alterações no processo

seletivo e/ou estrutura do Programa, e em seguida, fosse feita uma chamada para uma discussão mais ampla

em que os pontos mais divergentes/polêmicos fossem tratados. As sugestões foram aceitas por unanimidade;

b) tolder: tendo em vista que a divulgação do exame de seleção ocorre mais através do folder virtual,

disponibilizado na home page do PosLin, do que pelo folder impresso, o Prof. Fábio sugeriu concentrar a

divulgação desse exame somente através de cartazes (padrão seleção/confeccionados sem data para melhor

aproveitamento do material) e da Internet (futuramente informações em inglês e espanhol). A sugestão foi

aceita por unanimidade; c) calendário/Seleção 2007: serão elaboradas uma ou duas versões de calendário e

esse item será ponto de deliberação na próxima reunião do Colegiado, marcada para 05/05/06; d) abertura de

vagas: na tentativa de tornar a distribuição de orientador/orientando mais adequada, e também em

atendimento às exigências da PRPG e da Capes, decidiu-se que será considerado o limite máximo de 06 a 08

orientandos por professor na oferta de vagas para o próximo exame de seleção. A Profa. Thaís sugeriu que se

estabelecesse um limite mínimo de 04 e máximo de 08 orientandos por professor. A Profa. Célia sugeriu que

esse assunto, quantidade de orientandos e também produção de professor, fosse item de pauta a ser discutido

em Assembléia. A Profa. Adriana sugeriu que fosse feito um levantamento da produção dos professores que

têm um número elevado de orientandos e dos professores que, atualmente, possuem 01 ou 02 orientandos. O

assunto foi colocado em votação e de um total de 12 votantes, houve 12 (doze) votos favoráveis ao limite

máximo de 08 orientandos por professor (considerando março de 2007 como base para esse levantamento) e
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a que não haja entrada de aluno no Programa em nome de terceiros; e) provas de língua estrangeira: o Prof.

Ricardo sugeriu que o Colegiado repensasse a composição da comissão que se responsabiliza pela prova de

inglês, inclusive indicando membros de outras Linhas de Pesquisa e não apenas da Linha F para esta tarefa.

Segundo ele, há uma sobrecarga de trabalho para os membros da Linha: Estudos em Línguas Estrangeiras:

ensino/aprendizagem, usos e culturas em virtude do número elevado de candidatos que fazem prova de

inglês. O Prof. Renato sugeriu que o PosLin passasse a utilizar os serviços do CENEX da FALE para

elaboração, aplicação e correção das provas de LE. Ficou decidido que o Prof. Fábio entrará em contacto com

a direção do CENEX para obter informações referentes a essa prestação de serviço bem como do(s) valor(es)

a ser(em) pago(s) e que esse item também será ponto de pauta da reunião do dia 05/05/06; f) sistemática de

trabalho durante o processo de seleção: Foram apresentadas 03 propostas para que o Colegiado escolhesse a

mais adequada na condução dos trabalhos nesse período: 1a: a Coordenação do PosLin, de posse da matriz

da prova específica (e também de LE), seria a responsável pela reprodução, montagem e guarda dos pacotes

de prova. Alterações poderiam ser feitas através de erratas de carácter pontual; 2a: O Coordenador de Linha

se responsabilizaria por todo o processo, a saber: confecção da matriz da prova, reprodução, montagem e

guarda dos pacotes de prova; 3a: a Coordenação do PosLin seria a responsável pela reprodução das provas,

montagem e guarda dos pacotes e, havendo necessidade, a prova seria alterada, podendo ser substituída por

outra a qualquer momento pelo Coordenador de Linha. O assunto foi colocado em votação e de um total de 12

votantes, houve 08 (oito) votos favoráveis à primeira proposta; 01 (um) voto favorável à segunda proposta, 02

(dois) votos favoráveis à terceira proposta e 01 (uma) abstenção. Ficou decidido que os itens: i) Seleção inicial

por projetos, ii) Provas específicas para mestrado; iii) Introdução de provas específicas para doutorado; iv)

Entrevistas para mestrado e doutorado - tipo e impacto na seleção, previstos para esta reunião, serão

discutidos em Assembléia a ser marcada brevemente pela Coordenação do Programa. Nada mais havendo a

tratar, o Prof. Fábio Alves 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.

nte, 02 de maio de 2006.
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