~ TA DA 33a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
LETRAS: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS.

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil, às 10:00 horas, na sala 4029, sala de reuniões do
Departamento de Letras Anglo-Germânicas da FALE?UFMG), foi realizada a trigésima terceira
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
seguintes membros do Colegiado: Profa. Dra. Ida Lúcia Machado, Subcoordenadora do Programa,
Profa. Dra, Adriana Pagano, Prof. Dr. César Reis, Profa. Dra. Vera Lúcia Menezes, Prof. Dr. Edson
Nascimento Campos, Prof. Dr. Hugo Mari, Profa. Dra. Maria Cristina Magro, Profa. Dra. Eunice
Maria das Dores Nicolau e a Profa. Dra. Maria Elizabeth Saraiva. I - REFERENDAMENTOS:
Revisão da Correção da Prova de Espanhol: Foram referendados os recursos impetrados pelas
candidatas Diléa Helena de Oliveira Pires, Cibele Brandão Borges, Maria Helena Garrido Saddi e
Silvânia Mendonça Almeida Margarida nos quais as referidas candidatas ao curso de doutorado do
PosLin solicitaram revisão da correção da prova de espanhol - língua instrumental; U HOMOLOGAÇÕES:

1. Resposta sobre recursos: Foi homologado o documento enviado à

Coordenação pelas professoras que compuseram a Banca de Espanhol - língua instrumental. Através
deste documento, a Banca informa que as notas obtidas pelas candidatas que solicitaram revisão da
correção da prova de espanhol permanecem inalteradas; 2. Exame Seleção/2001: Foram
homologados os resultados das Entrevistas realizadas nos dias 27 e 28 de novembro do corrente e,
também, os resultados finais da Seleção 2001, a saber: a) DOUTORADO: LINHA A: 05 candidatos
inscritos: 02 aprovados e 03 reprovados; LINHA B: 03 candidatos inscritos: 02 aprovados e 01
reprovado; LINHA C: 02 candidatos inscritos: 02 aprovados; LINHA D: não houve candidatos
inscritos para esta Linha de Pesquisa; LINHA E: 14 candidatos inscritos: 06 aprovados, e 08
reprovados; LINHA F: 08 candidatos inscritos: 04 aprovados, 01 ausente e 03 reprovados; LINHA
G: 04 candidatos inscritos: 04 aprovados; LINHA H: 01 candidato inscrito: 01 reprovado; b)
MESTRADO: LINHA A: 48 candidatos inscritos: 10 aprovados, 03 ausentes e 35 reprovados;
LINHA B: 08 candidatos inscritos: 03 aprovados, 03 ausentes e 02 reprovados; LINHA C: l3
candidatos inscritos: 02 aprovados, O 1 ausente e 10 reprovados; LINHA D: 11 candidatos inscritos:
06 aprovados e 05 reprovados; LINHA E: 35 candidatos inscritos: 10 aprovados, 05 ausentes e 20
reprovados; LINHA F: 51 candidatos inscritos: 10 aprovados, 11 ausentes e 30 reprovados; LINHA
G: 09 candidatos inscritos: 04 aprovados, 01 ausente e 04 reprovados; LINHA H: 12 candidatos
inscritos: 06 aprovados e 07 reprovados; RESULTADOS

FINAIS: Foram classificados, 51

candidatos para o curso de MESTRADO e 20 candidatos para o curso de DOUTORADO (vide
relação pasta Exame de Seleção/2001); lU - DELIBERAÇÕES:

1. PROCAD/CAPES: Foi

aprovado o encaminhamento do recurso elaborado pelo Coordenador do Programa, Prof. Fábio
Alves, dirigido à CAPES contra o indeferimento do projeto recomendado pelo Colegiado em reunião
com data de 20 de junho do corrente; 2. Mudança de nível do mestrando Alexsandro Rodrigues
Meireles: Foi aprovada a solicitação do Prof. Dr. José Olímpio de realização de Exame para
mudança de nível do seu orientando Alexsandro Rodrigues Meireles. O exame do seminário foi
marcado para o dia 15 de dezembro do corrente e a Banca Examinadora será composta pelos
Professores Doutores: César Augusto Reis - UFMG, Marco Antônio de Oliveira - UFMG e Thais
Cristófaro - UFMG; 3. Seleção 2001/Aprovados Linha E: A Professora Vera Menezes manifestou
seu desacordo em relação à aprovação da candidata Cláudia Ferraresi Campos Caldeira de Moura
Segundo a professora, devido às especificidades do projeto intitulado O Discurso na Fotografia de
Sebastião Salgado pode ser que, futuramente, seja necessário que um professor externo ao Programa

oriente esta Mestranda uma vez que não há, entre os docentes do PosLin, professores que
desenvolvam projetos na aérea de fotografia. Os Professores que compuseram a Banca acreditam ser
possível orientá-Ia O Coordenador do Programa entende que a Banca tem autonomia para decidir se
aprova ou não um candidato. Sendo assim, acata a decisão da Banca desde que, isto não venha,
futuramente, configurar necessidade de orientação externa. 4. Exame de Seleção 2002: Foi sugerido
que, para o próximo Exame de Seleção, os Professores analisem os projetos mais detalhadamente e
discutam entre si sobre a adequação destes projetos às oito Linhas de Pesquisa existentes no
Programa O Coordenador explicou a importância desta análise já que não se aceita mais que
professores externos orientem alunos do Programa A Professora Vera Menezes sugeriu que fosse
introduzida uma nova etapa na próxima seleção, qual seja, a análise, em caráter eliminatório e em
primeira instância, dos projetos e planos de estudos submetidos. Apenas os candidatos selecionados
nesta etapa fariam as provas subseqüentes. A sugestão foi acatada por unanimidade pelos membros
do Colegiado. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos, encerrou a
sessão e lavrou a ata que será assinada por todos os membros presentes.
Belo Horizonte, 30 de novembro de 2000.
P<Df Fábio Alves da Silvo Júnior (Coordenador)

Profa. Ida Lúcia Machado (Subcoordenadora)
Prof. César Reis,
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