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ATA DA 27" REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

LETRAS - ESTUDOS LINGÜÍSTICOS.

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil, às 14:00 horas, na sala 4041 da FALE, foi realizada a

vigésimasétima reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Lingüísticos,

presidida pelo Prof. Dr. Fábio Alves da Silva Júnior, Coordenador do Programa. Estiveram presentes os

seguintesmembros do Colegiado: Profa Dra. Ida Lúcia Machado, Subcoordenadora do Programa, Prof.

Dr. Carlos Alberto Gohn, Prof. Dr. César Reis, Prof. Dr. Edson Nascimento Campos, Prof. Dr. Hugo

Mari, Profa. Dra. Maria Antonieta Cohen, Profa. Dra. Maria Elizabeth Saraiva, Profa Dra Verônika Ben-

Iblere a representante discente: Remi Aparecida Santos. EXPEDIENTE: Foi lida e aprovada a ata da 268

reunião(realizada em 31/03/00). ORDEM DO DIA: I - COMUNICAÇÕES: Inicialmente o Prof. Fábio

Alves prestou as seguintes informações: a) o contrato que iria ser firmado com o Sr. Eduardo Galvão,

para a informatização da secretaria, foi cancelado em virtude do afastamento daquele profissional do país;

b) a verba destinada ao Programa via FUNDEP, convênio PROF 99, foi encerrada no dia 30 de abril do

correntee a prestação de contas, feita no dia 24 de abril. O Programa ficou com um saldo credor de R$

54,00 (cinqüenta e quatro reais), que será devolvido à CAPES pela PRPG. Em relação a esta verba, para

o PROF2000 (que entra novamente em vigor indo de março/OOa fevereiro/O1), ainda não se sabe quando

serádisponibilizada ao Programa; c) em relação aos recursos financeiros, prevê-se que o Programa deverá

possuir um montante em tomo de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) para este ano, ou seja: a

CAPESdeverá disponibilizar R$ 21.000,00; R$ 6.000,00 são créditos da Diretoria da FALE referente ao

pagamentoantecipado da Revista Estudos da Linguagem; R$ 8.000,00 são saldo atual da verba destinada

ao PosLin pela Diretoria da FALE e R$12.000,00 constituem o provável saldo de Bolsas que foram

convertidas em recursos para o Programa; d) foi aberta uma conta para o Programa no nome da

Coordenação, na Agência Banco do Brasil, Campus da Pampulha, e a cada dois meses a Coordenação

deverá prestar contas à FUNDEP do que foi gasto através dela; e) sobre as solicitações de apoio para

participação em eventos, o Prof. Fábio esclareceu aos presentes que a alocação de recursos financeiros

deve ser disponibilizada mais para os alunos que para os professores, uma vez que estes têm a

oportunidade de solicitar apoio financeiro nos seus Departamentos. Sugeriu que fosse criada uma

Comissão para se encarregar da elaboração de critérios que auxiliem no apoio a estes alunos e/ou

professores. O Prof. Fábio frisou o quanto é importante a participação dos Professores em eventos bem

como a vinda de Professores visitantes, posto que 2000 é o ano em que a CAPES vai reavaliar os

Programas; f) informou que o Programa adquiriu uma máquina de xerox mais adequada para suas

necessidades, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e que a antiga foi vendida por R$

1.900,00 (mil e novecent9s reais). A nova máquina possui contrato de manutenção por um ano e está

disponível para os professores do PosLin, desde que a quantidade de cópias não seja muito elevada; g)

explicouque a doutoranda Lorena Fonseca Ribeiro passou a ser Bolsista da FAPEMIG mas que no ano de

2001, a pedido de sua orientadora, voltará a ser Bolsista da CAPES porque gostaria de usufruir da cota de



Bolsa Sanduíche que é disponibilizada ao Programa por aquela agência Em relação a esta demanda, será

publicado um edital e os interessados em receber Bolsa Sanduíche no ano de 2001 deverão se inscrever.

A seleção e a divulgação deverá acontecer ainda neste semestre; h) questionou se ainda há alguma dúvida

em relação ao cadastramento e/ou recadastramento dos grupos de pesquisa junto ao CNPq; i) sugeriu a

criação de uma comissão para analisar o que deve ser mudado no Regulamento do Programa, comissão

esta que estudaria as sugestões que fossem enviadas pelos coordenadores de Linha sobre essas alterações.

Para esta Comissão foram indicados os professores Fábio Alves, Ida Lúcia e Hugo Mari; j) em relação ao

Exame de Seleção, justificou o porquê de se alterar a ordem das provas de Língua Instrumental e

Específica Na sua visão, esta alteração se faz necessária uma vez que o candidato deve ser avaliado pelo

plano de trabalho e não pela capacidade em ler um texto em língua estrangeira. Solicitou que seja criada

uma Comissão para verificar o teor destas provas, visando a uniformidade das mesmas já que todas têm

uma finalidade única que é a de avaliar a aptidão do candidato para ler um texto em língua estrangeira.

Informou que as vagas para o exame de seleção/2001 não serão divulgadas no folder (este deverá estar

disponível para divulgação no mês de agosto) e que o mesmo sofrerá algumas alterações no que diz

respeito ao formato; 1)sugeriu que o PosLin crie um curso para ser ofertado no mês de julho (Instituto de

inverno) para atender aos alunos do Programa e aos que são da comunidade externa. Este curso deverá

possibilitar aos alunos do PosLin a oportunidade de integralizar com maior rapidez os créditos exigidos

pelo Regulamento do Programa; em seguida, solicitou aos presentes uma colaboração para definir melhor

tal curso, até o final deste ano; o mesmo deverá começar a ser ofertado no mês de julho de 2001; m) em

relação à vinda de professores visitantes, informou que, para o ano de 2000, estima-se que venham, pelo

menos, 10 (dez) professores ministrar atividades no Programa, entre outros: John Ojala, Francisco Matte

Bon, Peter Howarth, José Maurício de Carvalho, Elisabeth Miche, Michel DeGraff, Chris Sinha e Patrick

Charaudeau. Informou, ainda, que para trazer um professor externo é necessário que o professor tente,

primeiro, levantar recursos fmanceiros junto ao seu Departamento e, caso não os obtenha, só então se

dirija ao Programa, em tempo hábil. Solicitou aos Coordenadores de Linha presentes que repassem aos

outros professores esta informação. 11 - REFERENDAMENTOS: 1. Trancamento: Foram referendados

os seguintes pedidos de trancamento de matrícula do 10 semestre de 2000: Total para os mestrandos

Ademar de Oliveira Lima, orientando da Profa. Eunice Nicolau e Sérgio Henriques Alves, orientando do

Prof Luiz Carlos Rocha; Parcial para os mestrandos: a) Ana Cristina C. Barbosa, na disciplina: STV em

Lingüística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeira: ensino de inglês mediado por computador, b)

Roberval Araújo de Oliveira - na disciplina: STV em Lingüística Aplicada ao Ensino de Línguas

Estrangeira: ensino de inglês mediado por computador, ambos orientandos do Prof Carlos Gohn; c)

Ubiratan da Silva Meireles, orientando da Profa. Deise Prina, na disciplina: STV em Lingüística Aplicada

ao Ensino de Línguas Estrangeira: ensino de inglês mediado por computador, d) Edir R. Freitas,

orientanda da Profa Thaís Cristófaro, na disciplina: Seminário de Lingüística Histórica, e) André

Gustavo M. Rossi, orientando da Profa. Maria Elisabeth Saraiva, na disciplina: Teorias do Discurso:

vertente anglo-americana, f) Ernília Mendes Lopes, orientanda da Profa. Ida Lúcia Machado, na



disciplina: Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: discurso, ideologia e leitura, g) Maria

de Lourdes S. Ferreira, orientanda do Prof. Edson Campos, na disciplina: Lingüística Aplicada às Línguas

Estrangeiras, h) Joviano Gonçalves dos Santos, orientando do Prof. Luiz Carlos Rocha, na disciplina:

Semântica; i) Solange Faria Prado, orientanda da Profa. Ida Lúcia Machado, na disciplina: Seminário de

Tópico Variável em Análise do Discurso: discurso, ideologia e leitura, 2. TrancamentolIndeferido: Foi

referendado o indeferimento do pedido de trancamento parcial de matrícula do 10 semestre de 2000 da

mestrandaCandice Navarro Fernandez, já que sua orientadora, Profa. Jânia Ramos, não havia autorizado

tal solicitação; 3. Defesa de Dissertação: Foi referendada a Banca da Defesa de dissertação da mestranda

AléxiaTeles Guimarães. A defesa foi marcada para o dia 03 de maio do corrente e a Banca composta

pelos Professores Doutores: Newton Sabbá Guimarães - UnioestelPR, Maria Antonieta Amarante de

Mendonça Cohen -UFMG, Carlos Alberto Gohn - UFMG (titulares) e Marco Antônio de Oliveira -

UFMG (suplente); 111 - HOMOLOGAÇÕES: 1. Exame de Qualificação: Foram homologados os

pareceresdos Professores Doutores, abaixo relacionados, aprovando os seguintes doutorandos em Exame

de Qualificação: a) Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, Hilário Bohn e Deise Prina Dutra aprovando

a doutoranda Helivane de Azevedo Evangelista; b) Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, Laura Stella

Miccolie José Carlos Paes de Almeida Filho aprovando o doutorando Nelson Viana; 2. Credenciamento

LinhaF: Foi homologado o Parecer do Prof. Fábio Alves aprovando o projeto de pesquisa da Profa. Sônia

Pimenta no qual ela solicita ao Colegiado seu credenciamento na Linha de Pesquisa:

Ensino/Aprendizagem de Línguas Estrangeiras; 3. Revalidação de Diploma: Foi homologado o Parecer

do Prof. Carlos Gohn solicitando à interessada Sirley Alves da Silva Carvalho a documentação exigida e

necessáriapara a emissão de parecer no seu processo de Revalidação de diploma; DELmERAçÕES: 1.

Solicitação de AproveitamentolRevalidação de Créditos: 1.1- Foi solicitado à mestranda Ediléa Félix

Corrêa maiores informações sobre a disciplina Tópicos em Segunda língua I (135h/a, 09 créditos),

cursadana UNICAMP como curso de inverno, para que o Colegiado, de posse de dados mais completos,

possa decidir se aproveita ou não esta disciplina como optativa; 1.2- Foram aprovados os pedidos de

aproveitamento de créditos dos seguintes Mestrandos: a) Roberval Araújo de Oliveira, Métodos de

Pesquisa (60h/a, 04 créditos) e Seminário de Tópico Variável em Lingüística Aplicada: abordagens

metodológicas no ensino de LE (60h/a, 04 créditos) - disciplinas isoladas como DC e OP,

respectivamente; b) Luciana Lemos de Azevedo, Seminário de Tópico Variável em Fonética: fonética

acústica (60h/a, 04 créditos) - disciplina isolada como OP-; c) Izabel Cristina C. Miranda, Didática do

Ensino Superior (60h/a, 04 créditos) - disciplina eletiva como DC; d) Sandra Magna Guadanini,

Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: a teoria semiolingüística de Patrick Charaudeau

(60h/a, 04 créditos) - disciplina isolada como OP - e Seminário de Crítica Literária Comparada: cultura,

código e comunicação (l5h/a, 01 crédito) - disciplina eletiva como DC-; e) Luciane Silva Santos,

Seminário de Tópico Variável em Lingüística Aplicada: métodos e técnicas no ensino de uma língua

estrangeira (60h/a, 04 créditos) - disciplina isolada como OP-; 1) Woodson Fiorini de Carvalho, Tópicos

Especiais em Comunicação Social "A" (60h/a, 04 créditos) - disciplina eletiva como DC; e dos



Doutorandos: g) Florencio de Souza paz - revalidados 12 (doze) dos créditos cursados nas disciplinas do

Mestrado em Filosofia da PUC/RJ: Filosofia da Linguagem (45 h/a, 03 créditos), Filosofia da Lógica (45

h/a, 03 créditos), Tópicos de Filosofia da Linguagem I (45 h/a, 03 créditos), e Tópicos de Filosofia da

Linguagem II (45 h/a, 03 créditos); e 08 (oito) créditos em disciplinas cursadas como Isoladas - Teorias

sobre o Discurso (60h/a, 04 créditos) e Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso (60h/a, 04

créditos). Esta disciplina constará no histórico do aluno mas não será utilizada para a integralização dos

créditos; h) Rosângela Borges Lima - revalidados 15 (quinze) dos créditos cursados nas disciplinas do

Mestrado em Língua Portuguesa do Curso de Letras - Estudos Lingüísticos: Seminário de

Sociolingüística do Português: níveis e registros (45 h/a, 03 créditos), Sociolingüística do Português (45

h/a, 03 créditos), Lingüística Histórica Portuguesa (45h/a, 03 créditos), Sintaxe Portuguesa (45 h/a, 03

créditos) e Estilística Portuguesa (45h/a, 03 créditos); i) Ricardo Augusto de Souza - revalidados 16

(dezesseis) dos créditos cursados nas disciplinas do Mestrado do PosLin: Métodos de Pesquisa (60h/a, 04

créditos), Seminário de Tópico Variável em Lingüística Aplicada: a sala de aula de Línguas Estrangeiras:

uma abordagem sociocultural (60h/a, 04 créditos), Lingüística Aplicada a Línguas Estrangeiras (60h/a, 04

créditos) e Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: a interação (60h/a, 04 créditos); j)

Ernília Mendes Lopes - revalidados 16 (dezesseis) dos créditos cursados nas disciplinas do Mestrado do

PosLin: Teorias sobre o Discurso (60h/a, 04 créditos), Seminário de Tópico Variável em Análise do

Discurso: visão histórica da análise do discurso (45h/a, 03 créditos), Seminário de Tópico Variável em

Análise do Discurso: o percurso da construção do sentido (45h/a, 03 créditos), Seminário de Tópico

Variável em Análise do Discurso: pesquisa avançada em análise do discurso (02 créditos) e semântica

(60h/a, 04 créditos); I) Maria Cândida Trindade Costa de Seabra, revalidados 12 (doze) dos créditos

cursados nas disciplinas do Mestrado em Língua Portuguesa do Curso de Letras- Estudos Lingüísticos:

Seminário de Língua Portuguesa: lingüística histórica (45 h/a, 03 créditos), Lingüística Histórica

Portuguesa (45h/a, 03 créditos), Sintaxe Portuguesa (45 h/a, 03 créditos) e Sintaxe: introdução (45 h/a, 03

créditos); m) Jerônimo Coura Sobrinho, revalidados 09 (nove) dos créditos cursados nas disciplinas do

Mestrado em Lingüística Aplicada do PosLin: Seminário de Tópico Variável em Lingüística Aplicada: a

sala de aula de Línguas Estrangeiras: uma abordagem sociocultural (45h/a, 03 créditos), Seminário de

Tópico Variável em Lingüística Aplicada: métodos de pesquisa (45h/a, 03 créditos) e Seminário de

Tópico Variável em Lingüística Aplicada: estratégias de aprendizagem de Línguas Estrangeiras (45h/a,

03 créditos) e 07 (sete) créditos em disciplinas cursadas como Isoladas: Teorias sobre o Discurso:

vertente francesa (60h/a, 04 créditos) e Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: a teoria de

Patrick Charaudeau (45h/a, 03 créditos); n) Lorena Ribeiro Fonseca, Seminário de Crítica Literária

Comparada (l5h/a, 01 crédito) - disciplina cursada como eletiva no PosLit (constará no histórico da aluna

mas não será utilizada para a integralização dos créditos); o) Willian Augusto Menezes - revalidados 16

(dezesseis), dos créditos cursados nas disciplinas do Mestrado do PosLin: Seminário de Tópico Variável

em Análise do Discurso: visão histórica da análise do discurso (45h/a, 03 créditos), Seminário de Tópico

Variável em Análise do Discurso: os diferentes planos da análise do discurso (45h/a, 03 créditos),



Semináriode Tópico Variável em Análise do Discurso: pesquisa avançada em análise do discurso (45h/a,

03 créditos), Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: a teoria de Patrick Charaudeau

(45h/a, 03 créditos) e Tópico Especial em em Filosofia e Ciências Humanas: positivismo, dialética,

hermenêutica e estruturalismo (60h/a, 04 créditos); 2. Curso de especialização: Foi aprovada a indicação

dos Professores Doutores Edson Nascimento Campos e Hugo Mari para emitir parecer no processo de

criação do curso de especialização em Língua Portuguesa e Literatura da Faculdade de Filosofia ,

Ciências e Letras de Presidente Venceslau/SP; 3. Mudança na natureza de disciplina: Foi deferido o

pedido das mestrandas Solange Rodrigues Bonomo Assumpção e Eloise Torres Raad, orientandas do

Prof Dr. Marco Antônio de Oliveira para se transformar em disciplina optativa, a disciplina Seminário

emAquisição da Fala e da Escrita lI: propriedades do texto escrito, cursada pelas referidas alunas no 20

semestrede 1999 como disciplina obrigatória; e Edir Ramos de Freitas, orientanda da Profa. Dra. Thaís

Cristófaro, para se transformar em disciplina optativa, as disciplinas Língua Portuguesa e Lingüística

Aplicada: controvérsias e perspectivas e Fonética/Fonologia ambas cursadas pela aluna no 10 semestre

de 1999 como disciplina obrigatória; 4. Estágio de Docência: Foi aprovado o plano de trabalho do estágio

de docência da mestranda Maria Letícia Galizzi da Luz Moreira, orientanda do Prof. Fábio Alves; 5.

Troca de orientador: Foram aprovadas as trocas de orientação dos seguintes mestrandos: a) Angélica

A1vesRuchkys que era orientada pela Profa. Dra. Eliana Amarante de Mendonça Mendes e que passou a

ser orientada pelo Prof. Dr. Antônio Augusto Moreira de Faria, b) Maria Aparecida de Oliveira Martins

de Araújoe Sandra Magna Guadanini que eram orientadas pelos Profs. Drs. Edson Campos Nascimento e

IdaLúciaMachado, respectivamente, e que passaram a ser orientadas pelo Prof. Dr. Hugo Mari, c) Cássio

EduardoSoares Miranda que era orientado pela Profa. Dra. Eliana Amarante de Mendonça Mendes e que

passoua ser orientado pela Profa. Dra. Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen; 6. Desistência de

orientação:Foi aprovada a solicitação da Profa. Dra. 'rhars Cristófaro de não mais orientar a doutorada

GuilherminaPereira Corrêa (Doutorado Interinstitucional UFPA). Foi solicitado ao Prof. Dr. Edson

Campos,Coordenador da Linha A, designar um professor que possa orientar esta aluna; 7. Mudança de

Linha:Foi aprovado o pedido da mestranda Margareth Lisieux Travassos e Azevedo no qual ela solicita

ao Colegiado mudança da Linha A para a Linha G; 8. Prorrogação de Prazo: Foi indeferido o segundo

pedido da mestranda Maria de Lourdes. Faleiro de prorrogação de prazo para conclusão do curso; 9.

Criaçãode novos códigos: Foi enviado à PRPG um ofício solicitando ao Prof. Ronaldo A. M. N. Barbosa

informações sobre a criação de códigos para o aproveitamento de disciplinas cursadas em outras

instituições;10. Calendário 2000: Foi aprovado o calendário do segundo semestre de 2000 com sugestões

da Profa. Dra. Verônika de se incluir no mesmo os eventos I Semana do Conhecimento na UFMG e da

IV SEVFALE que irão ocorrer nos meses de setembro e outubro, respectivamente; 11. Entrega de notas:

Ficou decidido que os professores terão até o dia 16 de agosto, impreterivelmente, para entregar, à

secretaria,as notas do primeiro semestre de 2000; 12. Parecerista Projetos de Tese/Dissertação: Foram

indicadosos seguintes pareceristas: a) Profa. Maria da Graça Costa Vai, projetos de dissertação de Eloise

Torres Raad, A percepção do professor alfabetizador sobre a influência da oralidade na produção



escrita de seus alunos e Maria de Lourdes Santos Ferreira, Do Falar ao Fazer. uma Lacuna: uma

investigação sobre as teorias de coesão e coerência na produção textual de professores participantes de

um programa de capa citação; b) Profa. Thaís Cristófaro, projeto de dissertação de Solange Rodrigues

Bonomo Assumpção, Descrição do processo evolutivo de emprego da vírgula e do ponto nos textos

escritos por alunos das quatro primeiras séries do ensino fundamental; c) Profa. Vera Lúcia Menezes,

projeto de tese de Mônica Santos de Souza Meio, Discurso Publicitário e Gênero: análise de algumas

estratégias discursivas divulgadas pela televisão brasileira; d) Profa. Adriana Pagano, projeto de tese de

Dilys Karen Rees, Para a otimização da vivência cultural em sala de aula de literatura de expressão

inglesa: um estudo de caso; e) Prof. Marco Antônio de Oliveira, projetos de tese de Vera Aparecida de

Lucas Freitas, A construção do texto argumentativo a partir de uma perspectiva interacionista

sociodtscursiva e de Bemadette von Atzingen Santos Cardoso, Apraxia de desenvolvimento: um estudo

prosódico; f) Profa Maria Sueli Pires, projeto de dissertação de Diléa Helena de Oliveira Pires, Viagem

ao mundo inscrito e instituído por Ziraldo: um encontro com o leitor destinatário, g) Profa Laura Stella

Miccoli, projeto de dissertação de Eliane Carolina de Oliveira, O Ensino de Inglês na Rede Pública: uma

análise de como a formação e a experiência de ensinar afetam a prática pedagógica dos professores da

região metropolitana de Goiânia, h) Prof. Hugo Mari, projetos de dissertação de Solange Faria do Prado,

O discurso da misericórdia no contexto absolutista lusitano seiscentista nos textos sermonisticos de

Padre Antônio Vieira: evergetismo político ou caridade cristã? e Claúdio Humberto Lessa, Pontos de

vista sobre a "moratória" - um olhar semiolingüistico sobre textos opinativos e estratégias

argumentativas relacionadas aos índices de poligonia - o discurso relatado e a citação autonimica, i)

Prof. César Reis, projeto de dissertação de Alexsandro Rodrigues Meireles, características fonéticas e

fonologicas da velocidade de fala no português brasileiro, j) Prof. Fábio Alves, projeto de dissertação de

Luísa Maria Duarte Castanheira, Quer traduzir comigo? (elemento de persuasão na oferta de serviços de

tradução pela internet), I) Prof. José Olímpio, projeto de dissertação de Izabel Cristina Campolina

Miranda, Aspectos Prosódicos da Fala do Idoso, m) Profa. Helliana Mello, projeto de dissertação de

Margareth Lisieux Travassos e Azevedo, Da decodificação á produção de sentido: a trajetória do leitor e

de tese de Rachei do Valie Dettoni, A Realização Morfologica do Gênero no Dialeto da Baixada

Cuiabana: crioulização ou arcaísmo?, n) Prof. Seung Hwa-Lee, projeto de dissertação de Joviano

Gonçalves dos Santos, Representação Morfológica do Grau Superlativo no Português Brasileiro

Contemporâneo, o) Profa Maria Elizabeth Saraiva, projetos de dissertação de Remi Aparecida Santos,

Factividade e Modo em Orações Subordinadas do Português e Alice Lima Lana, Complementos e

Adjuntos - um estudo sintático e semântico; p) Profa. Ida Lúcia Machado, projeto de dissertação de

Geruza Corrêa Daconti, A Construção da Subjetividade na Organização do Discurso Jurídico: alguns

elementos determinantes e Celeste Maria Fraga de Oliveira, Escola, Leitura e Paródia: margem/centro e

vice-versa; q) Prof. Antônio Augusto de Faria, projeto de tese de Ana Maria Nápoles Villela, As marcas

de interação na construção temporal e/ou espacial do discurso tnterattvo-teonco; r) Profa Verônika

Ben-Ibler, projeto de dissertação de Mara Sylvia Mancini, A criação e controle de atividades para o



ensino/aprendizagem da interpretação simultânea; s) Profa. Célia Maria Magalhães, projeto de

dissertação de Janaína Minelli de Oliveira, Uma Reflexão Sobre a Classe de Eventos Comunicativos:

noticia sobre informação de natureza científica transmitida por jornais televisivos brasileiros; t) Profa.

Eunice Maria das Dores Nicolau, projetos de dissertação de Marcelo Luiz de Camargos, Negação Final

no Dialeto Mineiro: restrições sintáticas e de Ivan Sérgio Martins dos Santos, A conjunção como

elemento de estratégia interativa; u) Prof. Carlos Gohn, projeto de tese de Ricardo Augusto de Souza,

Aprendizagem de Inglês em Tandem: autonomia do aprendiz em projetos colaborativos; v) Prof. Edson

Campos, projeto de dissertação de Tânia Afonso Chaves, A Aprendizagem e Estratégias de Leitura

Utilizadas pelo Surdo: 'a procura de um modelo; 13. Oferta de Disciplinas: Foi aprovada a oferta das

seguintes disciplinas para o 2° semestre de 2000: LINHA A: a) Seminário em Aquisição da Fala e da

Escrita 11:o texto, OBRIGATÓRIA (60 h/a, 04 créditos), será ministrada pelo Prof. Marco Antônio

Oliveira, b) Seminário de Tópico Variável em Lingüística Aplicada ao Ensino/Aprendizagem de Língua

Materna: a questão da norma culta, OPTATIVA (60 h/a, 04 créditos), será ministrada pelo Prof. Luiz

Carlos Rocha; LINHA B: Variação Lingüística, OBRIGATÓRIA (60 h/a, 04 créditos), será ministrada

pela Profa Jânia Ramos; LINHA C: a) Seminário de Tópicos Variáveis em Morfologia: introdução à

morfologia, OPTATIVA (60 h/a, 04 créditos), será ministrada pelo Prof. Seung Hwa Lee, b) Seminário

de Tópico Variável em Semântica: os papéis temáticos, OPTATIVA (60 h/a, 04 créditos), será ministrada

pela Profa. Márcia Cançado; LINHA D: a) Seminário de Tópico Variável em Fonologia: a sílaba,

OPTATIVA (60 h/a, 04 créditos), será ministrada pela Profa. ThalS Cristófaro, b) Seminário de Tópico

Variável em Fonética: prosódia Il, OPTATIVA (60 h/a, 04 créditos), será ministrada pelo Prof. César

Reis, c) Estatística, DOMÍNIO CONEXO (60 h/a, 04 créditos), será ministrada pela Profa. Edna Afonso

Reis (ICEX); LINHA E: a) Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: textualização e

discursividade , OPTATIVA (60 h/a, 04 créditos), será ministrada pela Profa. Maria Sueli Pires, b)

Semináriode Tópico Variável em Análise do Discurso: análise crítica do discurso, OPTATIVA (60 h/a,

04 créditos), será ministrada pela Profa. Célia Maria Magalhães, c) Seminário de Tópico Variável em

Análise do Discurso: aspectos da teoria dos atos de fala, OPTATIVA (60 h/a, 04 créditos), será

ministradapelo Prof. Hugo Mari, d) Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: discurso,

ideologia e leitura, OPTATIVA (60 h/a, 04 créditos), será ministrada pelo Prof. Antônio Augusto de

Faria,e) Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: gênese, desenvolvimento e aplicações da

semiolingüistica, OPTATIVA (60 h/a, 04 créditos), será ministrada pela Profa. Ida Lúcia, t) Seminário de

Tópico Variável em Análise do Discurso: a interação, (disciplina on line), OPTATIVA (60 h/a, 04

créditos),será ministrada pela Profa. Vera Lúcia Menezes; LINHA F: a) Seminário de Tópico Variável

em Lingüística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras: abordagens críticas de escrita em lingua

estrangeira/segunda lingua, OPTATIVA (30 h/a, 02 créditos), será ministrada pelo Prof. Carlos Gohn, b)

Semináriode Tópico Variável em Lingüística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras: abordagens

críticas de leitura em lingua estrangeira/segunda lingua, OPTATIVA (30 h/a, 02 créditos), será

ministradapela Profa. Sônia Maria Pimenta (COLTEC), c) Seminário de Tópico Variável em Lingüística



Aplicada: instrução formal, OPTATIVA (60 h/a, 04 créditos), será ministrada pela Profa. Deise Prina;

LINHA G: a) Seminário de Tópico Variável em Lingüística e Cognição: lingüística antropológica e

relativismo lingüistico 1, OPTATIVA (45 h/a, 03 créditos), b) Seminário de Tópico Variável em

Lingüística e Cognição: lingüística antropológica e relativismo lingüístico lI, OPTATIVA (15 h/a, 01

crédito), ambas serão ministradas pelos Profs. Fábio Alves e Heliana Mello, c) Seminário de Tópico

Variável em Lingüística e Cognição: o comportamento na ciências da linguagem e da cognição I,

OPTATIVA (30 h/a, 02 créditos), d) Seminário de Tópico Variável em Lingüística e Cognição: o

comportamento na ciências da linguagem e da cognição Il, OPTATIVA (30 h/a, 02 créditos), ambas

serão ministradas pela Profa. Cristina Magro; LINHA H: a) Seminário de Tópico Variável em Tradução:

metodologia de pesquisa em tradução, OPTATIV A (60 h/a, 04 créditos), será ministrada pelo Prof.

Carlos Gohn, b) Seminário de Tópico Variável em Tradução: a tradução de textos sensíveis e a pergunta

sobre o que faz um texto sagrado, OPTATIVA (30 h/a, 02 créditos), será ministrada pela Profa. Adriana

Pagano. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão,

da qual eu, Geralda Martins Moreira, secretária do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos

Lingüísticos, lavrei a ata que dato e será assinada por mim e todos os membros presentes.
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