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Aos vinte e quatro dias do mês de junho de hum mil novecentos e
noventa e quatro, às 14horas, na sala 4001 da FALEIUFMG, foi
realizada a primeira reunião do Comissão Coordenadora do Curso de
Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos, presidida pelo Coordenador
do Curso, Prof. Mike Dillinger. Estiveram presentes os seguintes
professores: Lorenzo Teixeira Vitral, Vera Lúcia Menezes de
Oliveira e Paiva, Marco Antônio de Oliveira, Milton do Nascimento e
Else Ribeiro Pires Vieira e a representante discente, Gladys de
Sousa Magalhães. O Prof. Mike Dillinger distribuiu aos presentes a
lista de todos os membros da Comissão Coordenadora de Estudos
Lingüísticos, com os respectivos telefones. COMUNICAÇÕES: 1. Foi
comunicado que será realizado em Porto Alegre, de 26 a 28 de
outubro de 1994, o 111 Encontro Nacional sobre Aquisição da
Linguagem. 2. Foi pedido a cada representante de linha de pesquisa
que sol ici te aos professores Iigados a sua Iinha a entrega do
formulário de informações destinado à publicação do Quem é Quem.
preenchido para ser encaminhado à ANPOLL o mais rápido possível.
3. Foi solicitado que sejam enviadas à Coordenação do Curso
sugestões de livros e periódicos para gerenciar as compras das
publicações para a Biblioteca da FALE. ORDEM DO DIA: 1. Foi
apresentado o ofício do Departamento de Letras Ve rn á cu las ,
juntamente com o currículo do Prof. Cosme Damião da Silva,
solicitando a sua inclusão no corpo docente do Curso de Pós-
Graduação em Estudos Lingüísticos. O Colegiado solicitou que o
professor mandasse um projeto de pesquisa e a definição da linha de
pesquisa em que deseja atuar. 2. Foi apresentado um ofício da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação solicitando a relação de eventos com
realização regular que contam com a participação dos professores do
curso, para que seja feita uma previsão de gastos com passagem e
diárias. Foram listados os seguintes Encontros: a) Congresso
Internacional de Lingüística Aplicada Un icarnp ; b) ABRALIN; c)
ENPULLI (julho); d ) Congresso Nacional de Tradutores (maio); e)
ANPOLL (maio/junho); f) SBPC (julho). 3. Foi apresentada a
solicitação da aluna Delaine Cafiero de substituição do presidente
do seu comitê orientador, da Profa. Magda Becker Soares para Prot.
Mike Dillinger. A solicitação foi aprovada pelo Colegiado. 4.
Foram apresentados os seguintes pedidos de oferecimento de Estudos
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Especiais para o 2/94: A) do Prof. Lorenzo Teixeira Vitral para as
alunas Maria Elizabeth Fonseca Saraiva e Yara Goulart Liberato,
intitulado "A estrutura do sintagma nominal", 30 h/I crédito; B) do
Prof. Lorenzo Teixeira Vitral para a aluna Analvina Pinheiro
Rod r i gu e s , intitulado "Formação de palavras, 30 h/I crédito. Os
dois projetos de curso foram deferidos com a condição de serem
aprovados pe los com i t ês coordenadore s dos a I unos. O Prof. Mi ke
Dillinger observou que as ofertas de disciplinas em geral e
especialmente as ofertas de estudos especiais estão sempre voltadas
para os interesses dos alunos, sem que se faça uma programação
dentro de cada linha de pesquisa. O Colegiado concordou com a
observação e definiu que o encaminhamento de Estudos Especiais. de
agora em diante, será feito da seguinte forma: A) solicitação da
disciplina assinada pelos membros do Comitê de Orientação do(s)
aluno(s) p a r t i c ipa n t e t s l : e B) aval do Coordenador da Linha de
Pesquisa para a qual será realizado o Estudo Especial e C) anuência
do Departamento. 5. Foi apresentado o calendário para o 2Q
semestre de 9-1-, juntamente com o quadro de ofertas de disciplinas.
O Colegiado aprovou a oferta para o 2Q semestre de 94, mas decidiu
que no próximo semestre a oferta só poderá ser encaminhada ao
Colegiado depois de discutida e aprovada em reunião da linha e
a p r ov a d a pe I o De pa r t amen t o do p r o f e s .so r o f e r t a n te. Fo i s o li c i t a do
aos orientadores que orientem os seus alunos antes da matrícula,
que será realizada no período de 18 a 22 de julho. para evitar
tumulto durante o período de matrícula. 6. Foram apresentados os
seguintes projetos de tese/dissertação: A) de Delaine Cafiero,
Linha A. orientada pelo Prof. Mike Dillinger, intitulado "Condições
de produção e in f o r ma t iv id a d e na narrativa"; foi indicado o Prof.
Marco Antônio de Oliveira para dar parecer; B) de Elãnia de
Oliveira. Linha C, orientada pelo Prof. Mike Dillinger, intitulado
"Organização do texto argumentativo em função do nível de
informação sobre o leitor"; foi indicado o Prof. Daniel Alvarenga
para dar parecer; C) de Rosana Lucas, Linha C, orientada pelo Prof.
Milton do Nascimento, in t i t u l a.do "A sintaxe da predicação no
português do Brasil (uma abordagem de princípios e pa r ârne t r o s L'";
foi indicado o Prof. Lorenzo Teixeira Vitral para dar parecer. Foi
informado que a aluna Regina Lúcia Egito Soares, Linha C, orientada
pela Profa. Maria das Graças de Castro Sena. teve o seu pedido de
adiamento do prazo de entrega do projeto deferido "ad referendum"
do Colegiado, devendo a aluna entregá-Io até o dia 28/6. O
Colegiado indicou o Prof. Milton do Nascimento como r e l a t o r do
projeto da aluna. 7. Foi apresentada a oferta de vagas para o
exame de seleção, a ser realizado no final do ano, com entrada para
o lQ semestre de 95. Estão sendo oferecidas 24 vagas para o
Mestrado e 5 para o Doutorado, distribuídas da seguinte forma:
Linha A - Mestrado: 5 vagas (Profs. Marco Antônio de Oliveira. Mike
Dillinger, Samuel Moreira da Silva, Daniel Alvarenga e Thaís
Christófaro 1 vaga cada um); Doutorado: 1 vaga (Pr o f . Mike
Dillinger). Linha B - Mestrado: 3 vagas (Profs. Jânia Martins Ramos

2 vagas e Marco Antônio de Oliveira 1 vaga). Linha C
Mestrado: 11 vagas (Profs. Ida Lúcia Machado - 2 vagas, Lorenzo T.
Vitral 2 vagas, Maria Beatriz N. Decat 2 vagas, Milton do
Nascimento 2 vagas, Samuel Moreira da Silva - 2 vagas e Thaís
Christófaro A. Silva - 1 vaga); Doutorado: 2 vagas (Profas. Ida
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Lúcia Machado 1 vaga e Vera Lúcia Menezes de O. e Paiva - 1
vaga). Linha D - Mestrado: 5 vagas (Profs. Else Ribeiro P. Vieira -
1 vaga, Kevin John Keys - 2 vagas e Profa. Veronika Benn-Iber - 2
vagas); Doutorado: 2 vagas (Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira).
A oferta de vagas foi aprovada pelo Colegiado. 8. Foi informado
que foram indicados os Consultores da Capes que deverão visitar o
Curso. com vistas ao recredenciamento. Foi sugerido que a visita
fosse marcada para outubro e que seja feita uma reunião com os
participantes das Linhas de Pesquisa para se discutir a organização
das mesmas antes da visita. 9. A aluna Gladys de Sousa Magalhães
fez a seguinte consulta ao Colegiado: "o professor, que não estiver
de férias no mês de julho, poderá se recusar a atender os alunos
que estiverem com dificuldade para elaboração do trabalho final?" O
Co leg iado informou que o professor, não estando de férias. deverá
dispor de horário disponível para atendimento aos alunos. Nada mais
havendo a tratar, 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 Lingüísticos.
lavrei a presente ata. que dato e assino.
Belo Horizonte, 24 de junho de 1994

Prof. INGER
Presidente da Comiss-o Coordenadora

do Curso de Pós-Graduação
em Estudos Lingüísticos

FALE/UFMG
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