ATA DA 133 REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

EM

LETRAS - ESTUDOS LINGÜÍSTICOS.

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de mil novecentos e noventa e nove, às 9:00 horas, na
sala 4041 da FALE, foi realizada a décima terceira Reunião do Colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Letras: Estudos Lingüísticos, presidida pela Profa. Dra. Eunice Maria das
Dores Nicolau, Coordenadora

do Programa. Estiveram presentes os seguintes membros do

Colegiado: Prof. Fábio Alves Júnior - Subcoordenador do Programa,

Prof'. Adriana Silvina

Pagano, Prof. Carlos Alberto Gohn, Prof. César Augusto da Conceição dos Reis, Prof. Edson
Nascimento
Ferreira

Campos, Prof'. Ida Lúcia Machado,

Nascimento

e Humberto

e os representantes

Luiz G. Vianna.

Não

discentes Adriana

compareceram

à reunião

as

professoras Jânia Martins Ramos e Márcia Maria Cançado Lima. ORDEM DO DIA REFERENDAMENTOS:

1. Prorrogação de Defesa - mestrando Luiz Antônio Prazeres: Foi

referendado o pedido de prorrogação de defesa do mestrando Luiz Antônio Prazeres, ficando
a data da defesa marcada para o dia 11 de junho de 1999 e Banca Examinadora composta
pelos professores doutores Marco Antônio Rodrigues Vieira, Magda Becker Soares e Antônio
Augusto M. de Faria (titulares) e Maria Cristina Magro (suplente). 2. Oferta de disciplina para
UFG: Foi aprovada a oferta da disciplina "Métodos de Pesquisa: lingüística aplicada" pelas
professoras Deise Prina Dutra e Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva a ser dada em dois
módulos naquela instituição. HOMOLOGAÇÕES:

1.- Projeto de Pesquisa com fins de

credenciamento:

O Colegiado homologou os seguintes pareceres: a) Emitido pela Prof". Ida

Lúcia Machado

sobre o Projeto de Pesquisa

do Prof. Hugo Mari, sendo aprovado o

credenciamento do referido professor; b) Emitido pela Prof". Jânia Ramos sobre o Projeto de
Pesquisa da Prof'. Heliana Ribeiro de MeIo, sendo aprovado o credenciamento

da referida

professora. 2. Trancamento de Matricula: Foram aprovados os trancamentos de matricula dos
seguintes alunos: a) Agostinho
Pesquisa:

lingüística

P. Souza - 1°/99 - trancamento

aplicada (modular);

b) Diléa Helena

parcial - Métodos de

de Oliveira Pires - 1°/99 -

trancamento parcial - Seminário de tópico variável em lingüistica histórica; c) Fábio Bonfim
Duarte - 1°/99 - trancamento
trancamento

parcial - Sintaxe; d) Geruza Correa Daconti - 1°/99 -

parcial - Métodos de Pesquisa: teoria e métodos de pesquisa em lingüística

aplicada; e) Janice Helena S. RChaves Marinho - 1°/99 - trancamento parcial-

Seminário de

tópico variável em semântica textual; f) José Antônio Marques Pereira - 1°/99 - trancamento
parcial - Língua portuguesa e lingüística aplicada: controvérsias e perspectivas, Teorias sobre
o Discurso (vertente anglo-americana),

Fonética/Fonologia

e Métodos de Pesquisa: teorias e

métodos de pesquisa em lingüística aplicada; g) José Luiz Vila Real Gonçalves - 1°/99 -

trancamento parcial - Seminário de tópico variável em tradução:

a tradução em textos

religiosos; h) Laura Libéria Fabrini A1meida - 1°/99 - trancamento parcial - Seminário em
aquisição da fala e da escrita J; i) Luiz Maurício Rios - 1°/99 - trancamento total; j) Maria
Olívia de Quadros Saraiva - 1°/99 - trancamento parcial - Seminário de tópico variável em
tradução: a tradução sob a perspectiva

do receptor/leitor;

k) Maria Palmira Felicori de

Carvalho - 1°/99 - trancamento total; I) Rosana Bassi - 1°/99 - trancamento parcial - Teorias
sobre o discurso (vertente francesa); m) Viviane Duarte Lima - 1°/99 - trancamento parcial Seminário em tópico variável em análise do discurso: a interação. DELmERAçÕES: 1.
Solicitação de Aproveitamento/Revalidação

de Créditos: Foram aprovados os pedidos de

aproveitamento dos seguintes alunos: a) José Antônio Marques Pereira - disciplinas do
mestrado - "Pesquisa em Linguagem não verbal", 90hs, 06 créditos, "Pesquisa em Língua
Estrangeira" - 90hs, 06 créditos, "Seminário em Linguagem, Educação e Sociedade I" - 90hs,
03 créditos; b) Joviano Gonçalves dos Santos - disciplinas isoladas - "Morfologia Gerativa
I", 45hs, 03 créditos, "Seminário de tópico variável em sintaxe: produtividade lexical" - 45hs,
03 créditos; c) Luci Kikuchi - disciplina isolada - "Semântica" - 45hs, 03 créditos; d) Mara
Sylvia de Vasconcelos Mancini - disciplinas isoladas - "Interpretação

de conferências" -

60hs, 04 créditos, "Modelos teóricos da tradução" - 60hs, 04 créditos; e) Margareth Lisieux
Travassos e Azevedo - disciplinas isoladas - "Seminário de aquisição da fala e da escrita" 60hs, 04 créditos, "Seminário de tópico variável em alfabetização"

- 60hs, 04 créditos; f)

Maria Letícia Galizzi da Luz Moreira - disciplina isolada - "Seminário de tópico variável em
lingüística aplicada ao ensino de língua estrangeira: estratégias de aprendizagem de língua
estrangeira" - 45hs, 03 créditos; g) Patricia Rodrigues Tanuri - disciplinas do mestrado "Análise do Discurso I" - 45hs, 03 créditos, "Introdução
créditos, "As gramáticas tradicionais

e a abordagem

à Sociolingüística"

do português"

- 45hs, 03

- 45hs, 03 créditos,

"Lingüística aplicada à criação de material didático" - 45hs, 03 créditos, "Teoria lexical e
léxico do português" - 45hs, 03 créditos, "Análise da conversação" - 45hs, 03 créditos; h)
Solange Rodrigues Bonomo Assumpção - disciplina isolada - "Seminário em aquisição da
fala e da escrita" - 60hs, 04 créditos; i) Vicente Aguimar Parreiras - disciplina isolada "Lingüística aplicada a línguas estrangeiras".

2. Aproveitamento

de disciplinas cursadas na

Alemanha pela mestranda Mércia Elena de Souza Costa: O Colegiado deliberou que a aluna
Mércia Elena de Souza Costa deverá apresentar

novo pedido de aproveitamento

das

disciplinas cursadas na Alemanha, anexando ementas e carga horária das referidas disciplinas,
para que seja possível a análise do pedido. 2. Indicação de parecerista para projeto de
pesquisa do mestrando Pedro Perini Mota Santos: O Colegiado indicou a Prof'. Márcia
Cançado para emitir parecer sobre o Projeto de Pesquisa do aluno Pedro Perini Mota Santos.

3. Solicitação de auxílio financeiro: O Colegiado deliberou que passaria a ser também de
responsabilidade da Comissão de Gerência a análise dos pedidos de auxílio financeiro, exceto
quando o pedido fosse de ~lgum dos membros da comissão, que seriam analisados, então,
pelo Colegiado. Dessa forma, foram apreciados e aprovados os seguintes pedidos: a) Adriana
Ferreira Nascimento - auxílio para participação no XLVII Seminário do GEL; b) Prof. Fábio
Alves da Silva Júnior - auxílio para participação em seminário internacional de pesquisadores
na área de tradução. 4. Indicação de responsáveis pelas disciplinas dos professores Samuel
Moreíra da Silva e Mike Dillinger: A Presidente do Colegiado solicitou aos membros que
fosse feita indicação de responsáveis pelas disciplinas dos professores Samuel Moreira da
Silva, que se aposentou, e Mike Dillinger, que se exonerou. Ficou decidido que as indicações
serão feitas posteriormente.

5. Pedido de mudança de orientador - Sérgio Henrique Alves: Foi

lida a solicitação de mudança de orientador do mestrando
seguida, a carta do Prof. Seung-Hwa Lee, então orientador

Sérgio Henrique Alves e, em
do referido aluno. Como a

justificativa do aluno para tal mudança não estava de acordo com as informações contidas na
carta do professor, o Colegiado decidiu solicitar ao aluno que apresentasse novo pedido, após
a revisão do conteúdo

do mesmo.

6. Pedido

de credenciamento

de co-orientador

do

doutorando Rui Rothe-Neves: Foi aprovado o pedido de credenciamento do Prof. Vitor Haase
para co-orientar o doutorando Rui Rothe-Neves.

7. Matrícula e prorrogação de defesa de

Amadeu Roselli Cruz: Foi aprovado o pedido da Prof', Ida Lúcia Machado para matrícula de
seu orientando, Amadeu Roselli Cruz, e para prorrogação da defesa do referido aluno até o
dia 1° de agosto de 1999. 8. Parecetista para pedido de credenciamento - Prot». Célia Maria
,

Magalhães:

,

O Colegiado indicou a Prof'. Ida Lúcia Machado para emitir parecer sobre

curriculum vitae da Prof'. Célia Maria Magalhães para credenciamento no nível de doutorado.
9. Transferência de orientador - Prof. Edson Lopes: Foi lida a carta do Prof. Edson Lopes
comunicando seu desligamento da UFMG e sugerindo o nome do Prof. Carlos Alberto Gohn
para assumir a orientação da mestranda Mara Sylvia de Vasconcelos Mancini. 10. Carta do
mestrando Mário Alexandre Garcia Lopes: Foi lida a carta do mestrando Mário Alexandre
Garcia Lopes na qual faz reclamações e críticas sobre a forma de avaliação do Prof. SeungHwa Lee. O Colegiado deliberou que seja solicitado ao professor que se manifestasse sobre o
assunto. 11. Informatização
informatização

da Secretaria do POSLIN: Foi deliberado que, para agilizar a

da Secretaria do POSLIN, a Coordenadora

do Programa teria o aval do

Colegiado para tomar as decisões necessárias para dar prosseguimento
COMUNICAÇÕES:

à informatização.

1. Fusão das Linhas A e G: O Prof. Edson Nascimento

Campos

questionou sobre a eleição convocada para a Linha A, já que as Linhas A e G haviam se
fundido. Foi esclarecido que a referida eleição foi cancelada em ata da eleição, ficando como

representantes titular e suplente da nova Linha A, o Prof. Edson Nascimento Campos e o
Prof.Luiz Carlos de Assis Rocha, respectivamente. O nome da nova Linha, conforme reunião
de ]0/2/99 com os representantes da Linha G acordados com os representantes da Linha A,
ficaria "Aquisição e Ensino/Aprendizagem

de língua materna". 2. Desligamento

da aluna

VivienLeslie Libânio Sander de Carvalho: A Presidente do Colegiado informou ao Colegiado
que a aluna Vivien Leslie Libânio Sander de Carvalho será desligada do Programa por ter
sido reprovada em 03 disciplinas. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a
presençade todos e encerrou a sessão, da qual eu, Eliete do Carmo Alves Pinto, secretária do
Programa de Pós-Graduação

em Letras: Estudos Lingüísticos,

lavrei a ata que dato e será

assinadapor mim e todos os membros presentes. Belo Horizonte, 12 de maio de 1999.
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