ATA DA 22a REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO EM LETRAS - ESTUDOS LINGÜÍSTICOS -14111/96 - 14:30 horas - s1.4041

Aos quatorze dias do mês de outubro de 1996, às 14 e 30 horas, na sala 4041 da FALE, foi
. realizada a vigésima segunda 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: Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva,
Marco Antônio de Oliveira, Samuel Moreira da Silva e Maria Cristina de Avelar Esteves.
EXPEDIENTE;

Foi apresentada a ata da 21 a reunião. A Comissão Coordenadora aprovou

ata. COMUNICAÇÃO:

a

1. Foi apresentado o OF/CPLElLin 067/96 através do qual se solicitou

à Pró-Reitoria de Pós-Graduação

o encaminhamento à Procuradoria Jurídica da UFMG de uma

consulta sobre os precedimentos legais para viabilizar a oferta de 3 (três) vagas com o objetivo de
atender à demanda específica do Programa de Mestrado Interinstitucional UNIMONTES. 2. Foi
comunicada a Implantação na FUNDEP do Subprojeto 31-PG-Letras,
2581 -CAPESIINFRA-ESTRUTURA/96-PROIN,

no âmbito do Convênio

para compra de equipamentos

para a Pós-

Graduação e Graduação.3. Foi apresentada a carta de agradecimento da aluna Marie-Anne

H.J.

Kremer e Silva pelo incentivo e ajuda financeira para participação no XI Encontro Nacional da
ANPOLL.

4. Foi apresentada a correspondência

do Bristish Council, repassando o material de

divulgação do Centre for Language

and Communication

da University of Wales, Cardiff e

dispondo-se a ajudar no estabelecimento de contatos entre as instituições. 5. Foi apresentado o
oficio da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, manifestando o interesse em firmar
convênio com a UFMG, com base no Subprograma Mestrado lnterinstitucional da CAPES. A
profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva foi designada pela Comissão Coordenadora para
obter maiores informações sobre o assunto e contactar com a Universidade. ORDEM DO DIA:
1. Foi solicitado o aproveitamento
Maje1a Bernardino

das seguintes disciplinas cursadas pelo

Silva na Universidade

Lingüística textual-Coesão
consulte o parecerista

Federal de Uberlândia

mestrando Geraldo

no 20 semestre de 1995:

e b) Teorias Lingüísticas. A Comissão Coordenadora sugeriu que se

Luiz Carlos Assis Rocha sobre a equivalência entre as disciplinas do

Currículo do Curso de Pós-Graduação

em Letras - Estudos Lingüísticos da FALE e as disciplinas

cursadas pelo mestrando na outra Instituição. 2. Foi apresentado o Of 1201LER/FALE retificando
os nomes da banca
Coordenadora

de Francês

Instrumental

para o exame de seleção/97. A Comissão

aprovou a retificação. 3. Foi apresentada

a solicitação de aproveitamento das

seguintes disciplinas cursadas pelo mestrando João Henrique R. Tótaro, no 1 semestre de 1995.
0

a) Fonologia
aprovou

e b) Tópicos em Fonologia: Fonologia de Governo. A Comissão Coordenadora

a solicitação. 4. Foi apresentada a solicitação de prorrogação

de três meses no prazo

estabelecido para os exames de qualificação e defesa da doutoranda Evelyne Dogliani Madureira,
uma vez que a aluna, por motivos de saúde, teve que paralisar sua pesquisa. A Comissão
Coordenadora aprovou a solicitação. 5. Foi apresentado o parecer do Prof Mário Alberto Perini
aprovando' a inclusão para da profa. Márcia Maria Cançado, no Corpo Docente do Curso de PósGraduação em Letras - Estudos Lingüísticos- Linha C e seu credenciamento para orientação de

Mestrandos. A Comissão Coordenadora

homologou o parecer e aprovou o credencimento da

profa. Márcia Maria Cançado Lima no Curso. 6. Foi apresentado o parecer favorável do prof.
Seung-Hwa Lee sobre a revalidação de título de Suda Bhanthunehinda

Portela. A Comissão

Coordenadora homologou o parecer. 7. Foi apresentada a solicitação de auxílio financeiro para o
mestrando Paulo Henrique Aguiar Mendes participar do 11Encontro Franco-Brasileiro de Análise
do Discurso, a ser realizado de 11 a 14 de novembro de 1996. A Comissão Coordenadora aprovou
o pagamento da inscrição, quando houver disponibilidade financeira, uma vez que a Pró-Reitoria já
concedeu o auxílio-viagem.
auxílio viagem-passagem
Encontro

8. Foi apresentada a aprovação ad-referendum

da solicitação de

aérea e diárias para o prof. Mike Dillinger apresentar trabalho no II

para o Processamento

Computacional

de Português

Escrito e Falado realizado em

Curitiba nos dias 21 a 25 de outubro/96. A Comissão Coordenadora homologou a aprovação. 9.
Foi apresentada a solicitação de aproveitamento da disciplina "Tópicos Especiais em Filosofia da
Ciência: A Concepção de Ciência e Filosofia no "Tractatus" de Wittgenstein" - 60 h/a, 4 créditos
cursada na FAFICH pela aluna Eliane Mourão. A Comissão Coordenadora aprovou a solicitação,
uma vez que a aluna já completou todos os créditos necessários para conclusão do curso. 10. Foi
apresentada a solicitação de rematrícula da mestranda Márcia Barreto Berg, juntamente com o "de
acordo" da orientadora, com previsão de defesa para o dia 13/12/96. A Comissão Coordenadora
aprovou a solicitação. A banca examinadora sugeri da pela orientadora é composta pelos seguintes
professores: Jânia Martins Ramos - Orientadora,
Vitral (titulares) e Maria Nazareth

Samuel Moreira da Silva e Lorenzo Teixeira

S.S. Guimarães (suplente) .

A Comissão Coordenadora

aprovou a indicação da banca com a condição de que o nome do suplente seja substituído por um
professor que tenha grau de doutor, de acordo com o Capítulo IV - Art. 101 - Da Dissertação e da

Tese do Regulamento do Curso. 11.. Foi apresentado o pedido de aproveitamento das disciplinas
a) "Seminário Sobre os Modelos Teóricos da Tradução" e b) "Lingüística Contrastiva" cursada
pela mestranda Maria Carmen Dayrell Gomes da Costa, nos
respectivamente. A Comissão Coordenadora

10 e 20 semestre de 1995,

aprovou o pedido. 12. Foi apresentada a carta do

prof. Mike Dillinger, Orientador do mestrando Hércules Tolêdo Corrêa, sugerindo o dia 13/12/96
como data de defesa e como Membros da Banca Examinadora

de Dissertação

os seguintes

professores: Mike Dillinger (Orientador), Maria das Graças Castro Sena, Maria da Graça Costa
VaI (como titulares)
Examinadora

e Maria das Graças Rodrigues Paulino (como suplente). A Comissão

aprovou

a sugestão

13. Foi apresentada

a Carta de sugestão

do Comitê de

Orientação da Mestranda Márcia Adriana Fernandes com os seguintes professores:
Graças Rodrigues Paulino (Presidente),

Prof

Maria das

Marco Antônio Rodrigues Vieira e Prof. Mike

Dillinger. A Comissão aprovou a sugestão. 14.

Foi apresentada a carta da profa. Ida Lúcia

Machado, Orientadora do mestrando Wander Emediato, sugerindo o dia 20/12/96 como data de
defesa e como Membros da Banca Examinadora de Dissertação
Lúcia Machado (Orientadora),

os seguintes professores: Ida

Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, Maria Sueli de Oliveira

Pires (titulares) e Eliana Amarante de Mendonça (suplente). A Comissão Coordenadora aprovou a
sugestão. 15. 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 Lingüísticas,

lavrei a ata que dato e assino. Belo Horizonte, 02 de outubro

de 1996.

Rosane ~
~enezes
Secretária

Profa. Maria Sueli de Oliveira Pires
Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Letras
Estudos Lingüísticas
- FALE/UFMG

