ATA DA 21a REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA
DO CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO EM LETRAS - ESTUDOS LINGÜÍSTICOS - 02110/96 - 14:00 horas - s1.4007
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Aos dois dias do mês de outubro de 1996, às 14 horas, na sala 404] da FALE, foi realizada a
vigésima primeira 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:

Ida Lúcia Machado,

Vera Lúcia Menezes de

Oliveira e Paiva, Marco Antônio de Oliveira, Samuel Moreira da Silva. A profa. Maria Cristina de
Foi apresentada a ata da 20a reunião. A

Avelar Esteves justificou sua ausência. EXPEDIENTE;
Comissão Coordenadora

aprovou

a ata. COMUNICAÇÃO:

1. Foi comunicada a aprovação

ad referendum da abertura da vaga adicional para a transferência do Newton Sabbá Guimarães. 2.
Foi apresentado

o Of

PRPG/048

Seminário "A Pós-Graduação
OFIPRPGIUFMG/043/96

da Pró-Reitoria

da UFMG

de Pós-Graduação

- planejando

o futuro."

informando

sobre o

3. Foi apresentado

o

da Pró-Reitoria solicitando o envio, se o curso dispuser, de algum tipo

de programa para estimular publicações. ORDEM DO DIA: 1. Foi apresentada a solicitação de
vagas adicionais para o Mestrado - linha C - Semântica sob a responsabilidade de orientação
prof

Mário Alberto

Perini, já aprovado

ad referendum

pela Coordenadora.

do

A Comissão

Coordenadora homologou a aprovação. 2. Foi apresentada a solicitação do pedido de passagem
aérea para o Mestrando Rui Rothe-Neves apresentar comunicação no VI Encontro Nacional de
Tradutores em Fortaleza nos dias 2] a 25 de outubro de 1996. A Comissão Coordenadora
indeferiu o pedido, concedendo

apenas o auxílio já aprovado para os outros participantes do

Encontro. 3. Foi apresentada a solicitação de pro-labore para a profa. Margarida Basilio que virá
proferir conferencia no dia 01/10/96 para os alunos do Curso, já aprovada ad referendum pela
Coordenadora.

A Comissão

Coordenadora

homologou

a aprovação.

4.

Foi apresentada

a

solicitação de Auxilio financeiro para custear
A Comissão Coordenadora

artigos para a Doutoranda Kátia Modesto Valério.

aprovou a aquisição dos artigos pelo curso e posterioriormente

empréstimo para a aluna. 5. Foi apresentado

o

o pedido de auxilio financeiro para despesas de

instalação no exterior da doutoranda Regina Lúcia Péret Dell"lsola. A Comissão Coordenadora
indeferiu o pedido. 6. Foi apresentado o parecer do prof Samuel Moreira da Silva aprovando o
projeto- reformulado - de dissertação do mestrando Luis Antônio Prazeres intitulado "A Leitura
de Textos Científicos - Alunos de Curso Supletivo, um caso à parte". A Comissão Coordenadora
homologou o parecer. 7. Foi apresentada a solicitação de inclusão no Corpo Docente da Linha C,
do Curso de Estudos Lingüísticos, da profa. Márcia Maria Cançado. A Comissão Coordenadora
designou o prof

Mário Alberto Perini para emitir parecer. 8. Foi apresentado

passagem aérea para o

prof

pesquisador

recém-doutor

o pedido de

Fábio Alves da Silva, apresentar

comunicação no VI Encontro Nacional de Tradutores em Fortaleza nos dias 21 a 25 de outubro
de 1996. A Comissão Coordenadora indeferiu o pedido, pois os recursos são prioritariamente para
alunos e professores

efetivos do Curso. 09. Foi apresentada a solicitação de Trancamento de

matricula dos seguintes alunos: a) Ivanir Terezinha, nas disciplinas Seminário de Topico Variável
em Análise do Discurso, 45 h, 3 créditos e Variação Lingüística, 45 h, 3 créditos; b) Heloisa Maria
Morais Moreira Penna, na disciplina Seminário de Tópico Variável em Variação e Mudança
Lingüística: Dia crônica : Modelos de mudança Lingüística, 45h 3 créditos; c) Kátia Modesto
Valério, na disciplina Semântica,

45h, 3 créditos.

A Comissão

Coordenadora

solicitações da alunas Heloisa Maria Morais Penna e Kátia Modesto

aprovou as

Valério. A Comissão

Coordenadora aprovou a solicitação da aluna Ivanir Terezinha condicional aos cumprimentos dos
créditos. 10. Foi apresentado o parecer do prof Kevin John Keys aprovando a solicitação de
Revalidação
Coordenadora

de título de Master

of Arts de Suda Bhanthumchínda

Portela.

A Comissão

decidiu designar o prof Seung-Hwa Lee para emissão de mais um parecer. 11. Foi

apresentada proposta

de Estudo Especial "Análise Semiolingüística do discurso" , 30 11, O I

crédito, da profa. Maria Cristina de Avelar Esteves ofertada para a aluna Ivanir Terezinha de
Oliveira Messias. A Comissão Coordenadora

aprovou a oferta. 12. Foi apresentado o orçamento

para impressão e acabamento da revista de Estudos da Linguagem. A Comissão Coordenadora
aprovou o orçamento. 13. Foi apresentada a solicitação de Pró-labore a ser pago ao prof Hilário
I. Bohn

que virá ministrar uma disciplina de 15 horasintitulada

''Pesquisa na Aquisição de

Segunda Língua: Investigação e análise de dados". A Comissão Coordenadora

decidiu repassar

/.0
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esse encargo para o Centro de Extensão, como parte das despesas com o II SEVFALE. 14. Foi
apresentada a solicitação de Pró-labore, passagens aéreas e diárias para os professores

que virão

participar da IV Semana de Estudos de Língua Portuguesa no período de 21 a 25/1 0/96. A
Comissão repassou esses encargos para o Centro de Extensão. 15. Foi apresentada a solicitação
de rematricula da mestranda Elânia de Oliveira, cuja dissertação se encontra em fase final de
revisão e previsão

de defesa para o dia 1l.1l. 96. A Comissão Coordenadora

solicitação. 16. Foi apresentada

aprovou a

sugestão de banca e data da defesa da dissertação da mestranda

Maria Carmen Aires Gomes. A Comissão Coordenadora acatou a sugestão. 17. Foi apresentada a
solicitação de ajuda de custo no valor de R$ 80,00 para o prof Carluci Ferreira dos Santos para
proferir conferência

sobre o tema "A tradução do salmo 1 a partir do texto em hebraico". A

Comissão Coordenadora

aprovou a solicitação. 18. Foi apresentada

a solicitação de auxilio

financeiro de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) para compra de material de consumo
para o Congresso de Análise do Discurso. A Comissão Coordenadora aprovou a solicitação. 19. A
coordenadora informou a ausência de suplente da profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva,
junto ao Colegíado do Programa. A Comissão Coordenadora elegeu o nome da profa. Ida Lúcia
Machado representante-suplente

do Curso de Pós-Graduação junto ao Colegiado do Programa.

Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão,
da qual eu, Rosane Ferreira Menezes, Secretária do Curso de Pós-Graduação em Letras - Estudos
Lingüísticos, lavrei a ata que dato e assino. Belo Horizonte, 02 de outubro de 1996.
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Profa. Maria Sueli de Oliveira Pires
Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Letras
Estudos Lingüísticos - FALE/UFMG

