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Aos 25 dias do mês de junho de 1996,às onze horas e quinze minutos, na sala
4001 da FALE, foi realizada a décima sétima reunião da Comissão
Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Letras - Estudos Lingüísticos,
presidida pela profa. Maria Sueli de Oliveira Pires, Coordenadora do Curso.
Estiveram presentes os seguintes professores: Maria Cristina Avelar Esteves,
Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen e Carlos Gohn.
COMUNICAÇÃO: 1.Foi comunicado o saldo da taxa de bancada, proveniente
do CNPq, bem como as previsões de gastos mais imediatos. 2. Foi comunicado
o encaminhamento do projeto de Mestrado Interinstitucional em parceria com a
UNIMONTES, cujo parecer será emitido pela CAPES até o próximo dia
30/08. A Profa. Maria Antonieta Cohen informou que, por decisão dos
membros integrantes da Linha de Pesquisa "B", estará sendo oferecida 1(uma)
vaga exclusivamente destinada à clientela do Mestrado Interinstitucional UNIMONTES, pela Profa. Eunice Maria das Dores Nicolau. A Coordenadora
ponderou que, diante dessa decisão, as demais linhas poderão ser consultadas
sobre a possibilidade de expansão do número de vagas para o próximo ano
letivo. ORDEM DO DIA: 1) Foram apresentados os pareceres, emitidos pela
profa. Thaís Cristófaro Alves da Silva, sobre os pedidos de credenciamento
dos Profs. César Augusto da Conceição Reis e Seung-Hwa Lee, como
docentes do Curso de Pós-Graduação em Letras - Estudos Lingüísticos na
linha "C" - Estudo da Estrutura Gramatical da Linguagem. A Comissão
homologou os pareceres, favoráveis ao credenciamento dos docentes acima
citados. 2. Foi apresentado o parecer, emitido pela profa. Ida Lúcia Machado,
sobre o pedido de reconhecimento do título de docteur, obtido junto à
Universidade de Paris XIII pela Profa. Maria Cristina Avelar Esteves, como
equivalente ao título de doutor, para posterior encaminhamento à Pró-Reitoria
de Pós-Graduação da UFMG. A Comissão homologou o parecer favorável ao
reconhecimento do título, registrando-se apenas a abstenção da interessada,
profa. Maria Cristina Esteves. 3. A Coordenadora apresentou o pedido de
oferta de vagas das professoras Eunice Maria das Dores Nicolau (três vagas,

sendo I na linha "B" e duas na linha "C") e Maria Sueli de Oliveira Pires (uma
vaga na linha "C"), encaminhado com aprovação da chefia do Departamento
de Letras Vemáculas. Por sugestão da Profa. Maria Antonieta Cohen, a
Comissão condicionou a aprovação dos pedidos a um parecer favorável do
coordenador da linha "C", que será consultado sobre a matéria em pauta.
4.Uma vez comunicada a liberação da mestranda Sandra Maria Gualberto
Braga Bianchet para defesa de dissertação,
a Comissão acatou por
unanimidade a sugestão da orientadora, profa. Maria Antonieta Cohen, para
que a banca examinadora seja composta pelos professores Dra. Ângela Vaz
Leão, Dra. Jânia Martins Ramos, como titulares e, como suplente, o prof.
Antônio Martinez de Rezende. A defesa será realizada no dia 06/08/96. 5.A
Coordenadora solicitou aos membros da Comissão que fixassem o valor a ser
pago à profa. Vanda de Oliveira Bittencourt, a título de pro labore, por
serviços acadêmicos prestados ao Curso de Pós-Graduação -Estudos
Lingüísticos, ao longo do primeiro semestre letivo. Ficou decidido que o valor
a ser pago, com recursos da taxa de bancada, deverá ser de R$2.250,00 (dois
mil duzentos e cinqüenta reais), equivalente a 45 horas-aula. Nada mais
havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e encerrou a
sessão, da qual eu, Rosane Ferreira Menezes, Secretária do Curso de PósGraduação em Letras - Estudos Lingüísticos, lavrei a presente ata que dato e
assino. Belo Horizonte, 25 de junho de 1996.
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