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ATA DA 100a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGüísTiCaS

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e sete, às 09:00 horas, na sala 2010 da FALE, foi realizada a

centésima reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos, presidida pelo

Prof. Or. Fábio Alves da Silva Júnior - Coordenador do Programa. Estiveram presentes os seguintes

membros do Colegiado: Prof. Or. Luiz Francisco Dias - Subcoordenador do Programa -, Profa. Ora.

Adriana Silvina Pagano, Profa. Ora. Célia Maria Magalhães, Profa. Ora. Evelyne Oogliani, Prafa. Ora.

Gláucia Muniz Proença Lara, Profa. Ora. Maria Elizabeth Saraiva, Profa. Ora. Regina Péret DeI' Isolla,

Profa. Ora. Thals Cristófaro, Profa. Ora. Vera Lúcia Menezes e as representantes discentes: Larissa

Ciríaco e Luisa Godoy. Os Profs. Ors.: Fábio Bonfim, Heliana Ribeiro de Mello, Renato de Mello e Ricardo

Augusto de Souza justificaram ausência. EXPEDIENTE: Foi aprovada a ata da 99a reunião, realizada em

09/03/2007. ORDEM DO DIA: I - COMUNICAÇÕES: O Prof. Fábio Alves prestou as seguintes

informações: a) a necessidade de alteração do formulário do relatório de atividades dos alunos bem como

a análise da produção/participação de eventos de alunos bolsistas, registrada no relatório. Ficou decidido

que as Profas. Thals Cristófaro, Gláucia Muniz e a representante discente Luisa Godoy comporão a

Comissão que tratará dessa questão; b) a aplicação da verba de capital/2006 dividindo-se o valor

disponível entre as 10 linhas de pesquisa do Programa. Cada Linha receberá R$ 1.000,00 (mil reais) e

deverá providenciar, até 30/05/07, o envio da listagem de compra dos livros de interesse da Linha; c) a

exclusão da doutoranda Carla Maria Ferreira (Linha C, orientanda do Prof. Luiz Francisco) e da

mestranda Janaína Henriques de Oliveira (Linha F, orientanda do Profa. Oeise Prina) pela obtenção de 02

(ou mais) conceitos inferiores a "O"; d) a aquisição dos livros: Learners' Stories: difference and diversity in

language learning (Benson, P. & Nunan, O.) e Narrative research: reading, analysis and interpretation

(Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R., & Zilber, T.) que compõem a bibliografia de suporte às atividades do

minicurso: Seminário de Tópico Variável em Lingüística Aplicada ao Ensino de LE: The Role of Language

Learning Autobiographies in Applied Linguistics Research que será ministrado pelo Prof. Or. Phil Benson

nos dias 08 e 09 de maio do corrente; e) o Of. PRPG 053/07 que trata da indicação de 25 teses

defendidas em 2006 nos Programas de Pós-Graduação da UFMG para concorrerem ao Prêmio Capes de

Teses (edição 2007); f) o encaminhamento do relatório Coleta Capes 2006 à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, conforme data estipulada pela Capes; g) a palestra intitulada Televisão para cegos e surdos:

acessibilidade por meio da legendagem e da audiodescrição, a ser proferida pela Profa. Vera Lucia

Santiago (UECE) no dia 09/05/07, na FALE/UFMG, a convite da Profa. Adriana Pagano; 11 -

REFERENDAMENTOS: 01. Liberação/Defesa de OissertaçãolTese: Foram referendadas as seguintes

Bancas Examinadoras: a) João Henrique Rettore Tótaro, defesa marcada para o dia 27/04/07. Banca

composta pelos Profs. Ors.: Marco Antônio de Oliveira - PUC/MG (orientador), Rodolfo lIari - UNICAMP,

Milton do Nascimento - PUC/MG, Evelyne Oogliani - UFMG, Tommaso Raso - UFMG (titulares) e Lorenzo

Teixeira Vitral - UFMG, Mário Alberto Perini - PUC/MG (suplentes); b) Luciana Lemos de Azevedo, defesa

marcada para o dia 08/05/07. Banca composta pelos Profs. Ors.: César Reis - UFMG (orientador),

Francisco Eduardo Cardoso - UFMG (co-orientador), João Antônio de Moraes - UFRJ, Mônica Medeiros

de Britto Pereira - UVAlRJ, Bernadette von Atzingen Santos Cardoso - UFMG, Rui Rothe Neves - UFMG
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(titulares) e Seung Hwa Lee - UFMG, Paulo Franco Taitson - PUC/MG (suplentes); 02. Liberação/Exame

de Qualificação: Foi referendada a composição da, Banca Examinadora do doutorando Valdir Silva,

exame marcado para 25/04/2007. Banca composta pelos Profs. Drs.: Vera Lúcia Menezes - UFMG

(orientadora), Adail Sebastião Rodrigues Junior - UFOP, Alfredo Gontijo de Oliveira - UFMG, Ricardo

Augusto de Souza - UFMG (titulares) e Maralice de Souza Neves - UFMG (suplente); 03. Solicitação da

Profa. Heliana Mello: rematrícula de Pedro Perini Frizzera: Foi referendada a aprovação da solicitação da

Profa. Heliana Mello para que Pedro Perini Frizzera (2001200808), aluno desligado do curso em maio de

2006 por decurso de prazo, seja rematriculado para a defesa de tese; 04. Trancamento Parcial de

matrícula: Foi referendada a aprovação dos seguintes pedidos de trancamento parcial de matricula: a)

doutorando Alan Jardel, na disciplina: Seminário de Tópico Variável em Teorie da Variação e Mudança

Lingüística: evolução lingüística e rede social; b) Rejane Cristina Leite Ribeiro, aluna da graduação da

FALE, na disciplina: Seminário de Tópico Variável em Lingüística Aplicada: a formação de professores; c)

mestranda Maria Mendes Cantoni, na disciplina: Seminário de Sociolingüística; 05. Mudança de

orientação: Foi referendada a aprovação dos pedidos de mudança de orientação dos seguintes alunos: a)

Maria Alice Mata, que passa do Prof. Lorenzo Vitral para a Profa. Jânia Ramos; b) Elisson Morato, que

passa da Profa. Ida Lucia para a Profa. Gláucia Muniz; 06. Aceite PEC/PG Capes: João José Utiron: Foi

referendada a carta de aceite emitida pelo Prof. José Olímpio para João José Utiron, candidato à bolsa

PEC/PG Capes. Sendo selecionado, o interessado deverá ingressar no mestrado do PosLin sob a

orientação desse professor; 07. Cancelamento de disciplina: Foi referendado o cancelamento da

disciplina Aplicações Computadorizadas nos Estudos da Linguagem (60hs/a) que seria ministrada pela

Profa. Ana Cristina F. Matte nesse semestre; 08. Solicitação da Profa. Janice Helena: Foi referendada a

aprovação da solicitação da Profa. Janice Helena Marinho para que a Profa. Ida Lucia Machado se

responsabilize por sua orientanda Janaína Rufino, bolsista da UEMG, durante seu afastamento para pós-

doutorado; 09. Projetos de Dissertação/Tese - Indicação de parecerista: Foi referendada a indicação dos

seguintes pareceristas: a) Prof. José Olímpio para emitir parecer no projeto de tese de Maíra Martins; b)

Profa. Adriana Pagano para emitir parecer no projeto de dissertação de Gisele Fernandes Loures; c)

Profa. Eliana Amarante para emitir parecer no projeto de dissertação de Sofia Araújo de Oliveira; d) Profa.

Vera Lucia Menezes para emitir parecer no projeto de dissertação de Ivan Fagundes Batista; 10.

Parecer/Projetos de Dissertação/Tese: Foram referendados os seguintes pareceres: a) Profa. Maralice

Neves aprovando o projeto de dissertação de Flaviane Faria Carvalho; b) Prof. José Olímpio aprovando o

projeto de tese de Maíra Martins; c) Profa. Vera Lucia Menezes aprovando o projeto de dissertação de

Ivan Fagundes Batista; 111 - HOMOLOGAÇÕES: 01. Parecer/Exame de Qualificação: Foram

homologados os pareceres emitidos pelos seguintes Profs. Drs.: a) Renato de Mello - UFMG, Paulo

Henrique Aguiar Mendes - PUC/MG e Helcira Maria de Lima - UFMG aprovando a doutoranda Cíntia

Regina de Araújo; b) Renato de Mello - UFMG, William Augusto Menezes - UFOP e Paulo Henrique

Aguiar Mendes - PUC/MG aprovando o doutorando Melliandro Galinari; IV. DELIBERAÇÕES: 01.

Trancamento total de matrícula (1°/2007): Devido ao não cumprimento de prazo para a entrega do projeto

definitivo de tese, foi indeferido o pedido de trancamento total de matricula da doutoranda Érica de Araújo

Brandão, orientanda do Prof. César Reis; 02. Prorrogação de prazo da mestranda Renata Jacques: A
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aluna Renata Jacques, orientanda do Prof. César Reis, solicitou mais uma prorrogação para conclusão do

curso. Ficou decidido que, para ter o pedido aprovado, a aluna deverá apresentar a carta de liberação da

defesa e depositar os exemplares definitivos da dissertação na secretaria; 03. Solicitação da doutoranda

Gladys de Sousa (prorrogação de prazo para Qualificação e conclusão do curso): Após análise da

situação da doutoranda Gladys de Sousa, que deveria ter se reapresentado para novo Exame de

Qualificação até fevereiro de 2007, o Colegiado deliberou pelo indeferimento do pedido de prorrogação de

prazo da aluna e também recomendou o trancamento total de matrícula do 1° semestre de 2007

sugerindo que a aluna se matriculasse novamente no 2° semestre para a realização da Qualificação e da

defesa de tese; 04. Solicitação dos representantes discentes (alteração na escala de pontuação p/ Bolsa):

Foi aprovada a solicitação, encaminhada pelas representantes discentes Danivia Wolff e Luisa Godoy,

para que seja alterada a escala de pontuação da produção científica de candidatos à Bolsa (cópia do

documento arquivado na pasta Bolsas 2007); 05. Solicitação do Prof. Ricardo Augusto de Souza

(desligamento de orientação); Foi aprovada a solicitação do Prof. Ricardo de Souza de se desligar da

orientação do mestrando Rômulo Francisco de Souza. O aluno ficará sob supervisão/orientação da Profa.

Vera Lúcia Menezes, Coordenadora da Linha Linguagem e Tecnologia; 06. Situação de doutorandos sem

Exame de Qualificação: Ficou decidido que doutorandos (com entrada em 2003 e 2004) que ainda não

tenham se qualificado deverão fazê-lo ainda este semestre e que alunos bolsistas que estejam nessa

situação terão a bolsa cancelada, caso não regularizem a situação antes do término do 1° semestre de

2007, ou seja, 07/07/07; 07. Exame direto para o doutorado: Ficou decidido que haverá uma chamada

(através de edital) para que os interessados se inscrevam e que a Coordenação do Programa se

encarregará de dar andamento ao processo, respeitando o limite máximo de admissão de doutorandos

(via essa modalidade) estabelecida pela Capes. Também ficou decidido que a passagem será feita

mediante defesa da Dissertação e que a Banca Examinadora, composta por dois professores da FALE e

um professor externo, terão a incumbência de analisar a apresentação de todos os candidatos bem como

os projetos de tese para ingresso no doutorado; 08. Mudança na Divulgação de Defesas

(DissertaçãolTese): Foi aprovada a sugestão apresentada pelo Prof. Fábio Alves referente à alteração

dos cartazes de divulgação de defesas; 09. Solicitação da Profa. Vera Menezes (auxilio financeiro p/ o I

Congresso da ABRAPUI): Após análise da solicitação da Profa. Vera Menezes, referente a auxílio

financeiro para a realização do I Congresso da ABRAPUI, ficou decidido que o Programa destinará

R$5.000,00 (cinco mil reais) para a realização do evento. 10. Solicitação da Profa. Adriana Paga no: Foi

dada anuência na proposta de Acordo Internacional submetida pela Profa. Adriana Pagano na qual

estarão envolvidos docentes do PosLin/FALE (membros da Linha de Estudos da Tadução), do

LAELlPUC-SP, da UNGS (Universidad Nacional de General Sarmiento/Argentina) e da UNL (Universidad

Nacional Dei Litoral/Argentina). A documentação, referente à execução do projeto O desenvolvimento de

processos de metaforização na escrita acadêmica de estudantes universitários brasileiros e argentinos,

seguirá para a Congregação da FALE e posteriormente para a PROPLAN/UFMG; 11. Abertura de vagas:

Seleção/2008: Ficou decidido que os Coordenadores de Linha deverão encaminhar à Coordenação do

PosLin, até 08/05/07, a proposta de oferta de vagas a serem ofertadas por linha de pesquisa,

respeitando-se o que fora estabelecido em resolução, ou seja, cada professor poderá ter, no máximo, 08

-
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orientandos; 12. Escolha de representantes para o Colegiado: Ficou decidido que o Prof. Fábio Alves

solicitará aos Coordenadores de Linha que consultem os· membros da Linha que eles coordenam e

enviem, até 23/05/07, indicação de nomes dos representantes das novas áreas de concentração. Decidiu-

se que será providenciado um edital para a escolha do próximo coordenador do PosLin e que inscrições e

eleição ocorrerão no mês de maio do corrente. 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.

~ de abril de 2007
o CL---

Gera a Marfins Moreira (secretária)

Prof. Fábio Alves (Coordenador) --7'-----#'-----------::-----

Praf. Lu iz Francisco Dias (S ubcoorde hador) _L!.~~-_4'4,.LZ2L.dk:!.....o:::..&.4--..ç;;~:!:::L---

Prafa. Regina Péret (titular: Linha A) J l/

Prafa. Evelyne Dogliani (titular: Linha-B-)---~-'"<-·~--~----r----·-----------

Prafa. Maria Elizabeth Saraiva (suplente: Linha C) _

Profa. Thats Cristófaro (titular: Linha D) _

Profa. Gláucia Muniz (suplente: Linha E) _~,..._'->-___'::::"........~~-----------

Prafa. Ad riana Paga no (titu Ia r: Lin ha H) --'--'-:---t---'---'-,,,c:------==-=-:'f-----------

Prafa. Célia Magalhães (titular: Linha I) ---.::~~9I:~~~~:::::::_---------

Prafa. Vera Lucia Menezes (titular: Linha J) _--=_----;,--- __ ---'- _

Luisa Godoy (representante discente) ,L \~ lt~----------
Larissa Ciríaco (representante discente) .•.•~""""<=.I."""""''--'~~.:...::.:.::.~==-------------


