
ATA DA 39a REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM LETRAS - ESTUDOS LINGUÍSTICOS.

~A~d' ~d -"~d~ ~-d~l . . '1400os vmte Ias o mes e maio e IDl novicentos e noventa e OItO,as :
horas, na sala 4041 da FALE, foi realizada a trigésima nona Reunião da
Comissão Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Letras - Estudos
Linguísticos, presidida pela Profa. Eunice Maria das Dores Nicolau,
Coordenadora do Curso. Estiveram presentes os professores César Augusto
da Conceição Reis, Márcia Maria Cançado Lima, Adriana Silvina Pagano,
Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen, Samuel Moreira da Silva,
Célia Maria Magalhães e as representantes discentes Adriana Ferre ira
Nascimento e Maria Teresa Dias. COMUNICAÇÃO: 1. Foi apresentada a
prestação de contas do Curso, contendo informações sobre os gastos dos
recursos do PROAP/97 e da Taxa Acadêmica!97. A Coordenadora informou
o saldo do curso em 19/05/98 que era de R$906,00 e alertou sobre a
necessidade de gastar a verba até dia 29/05/98. A Comissão decidiu que essa
verba deverá ser utilizada na aquisição de livros e que cada representante
deverá se encarregar de informar os títulos de que a Linha necessitasse para
aquisição imediata. Foi informado o depósito realizado pelo CNPQ ( no
valor de R$ 1.029,97 destinados ao curso) na conta da Taxa de Bancada do
Programa. Foi comunicado que o Curso terá de pagar a taxa de anuidade
para a ANPOLL no valor de R$ 538,22 (quinhentos e trinta e oito reais e
vinte e dois centavos). A Coordenadora informou sobre a conta de telefone
que não pode ser paga com as recursos do Curso. A Comissão Coordenadora
designou a Profa. Eunice Maria das Dores para interceder junto à diretoria
para que a Faculdade de Letras pague essa conta mensalmente. 2. A
Comissão foi informada sobre a solicitação de auxílio fmanceiro feita pelo
Curso ao CENEX. ORDEM DO DIA: 1. Foi apresentada a solicitação de
diploma de Especialista da aluna Analvina Pinheiro Rodrigues - aluna
regularmente matriculada no 10 semestre de 1993 até 10 semestre de 1995 (
20 semestre de 1995 a aluna solicitou o desligamento do curso), cumprindo
25 créditos e totalizando 375 horas/aula. De acordo com as Normas Gerais
de Pós-Graduação, o Curso pode conceder o título de especialista ao aluno
que cumprir 360 horas. A Comissão Coordenadora designou a Profa. Maria
Antonieta Amarante de Mendonça Cohen para analisar a solicitação da ex-
aluna e emitir um parecer técnico. 2. Foi apresentada a carta do Prof. Nelson
Mitrano Neto (UFRJ) liberando o Exame de Qualificação de sua orientanda
Kátia Modesto Valério . O Orientador sugere como membros da banca
examinadora os professores: Marco Antônio de Oliveira, Eliana Amarante
de Mendonça Mendes ( titulares) e como suplente, Maria Sueli de Oliveira
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Pires; a data prevista para o Exame é o dia 29/05/98. A Comissão
Coordenadora aprovou a sugestão de banca e data. 3. Foi apresentado o
parecer da Profa. Márcia Maria Cançado Lima que indefere a solicitação de
revalidação do Título de Mestre, sem tese, de Florilda Jessé de Pinho
Monteiro. A Comissão Coordenadora, considerando que a tese/dissertação é
uma exigência do curso para os seus alunos e que a solicitante não
apresentou trabalhos, na opinião do Parecerista, suficientemente (em termos
quantitativos e qualitativos) capazes de substituir tal exigência, homologou
o parecer. 4. Foram apresentadas as solicitações das alunas Alice Lima Lana
e Carla Barbosa de auxilio para participação no GEL. A Comissão
Coordenadora, em virtude da escassez de verba, encaminhou as solicitações
à Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 5. Foram apresentadas as solicitações de
auxílio financeiro destinado a participação do Encontro Nacional da
ANPOLL ( a se realizar na UNICAMP, no período de 10 a 12/06/98) dos
seguintes professores Lorenzo Teixeira Vitral, Jânia Martins Ramos, Fábio
Alves da Silva Júnior , Vera Lúcia Menezes de O. e Paiva , Carlos Alberto
Gohn e Seung Lee-Hwa . A Comissão Coordenadora decidiu contemplar
todos os professores, respeitando a verba disponível. 6. Foi apresentado o
parecer da Profa. Maria Elizabeth Fonseca Saraiva, que aprova, na íntegra, o
projeto de pesquisa do Prof. Edson Nascimento Campos e recomenda a
aprovação da solicitação de credenciamento junto ao curso feita pelo
referido professor. A Comissão Coordenadora homologou o parecer. 7. Foi
apresentada a carta da Profa. Maria Antonieta Amarante de Mendonça
Cohen que libera, para defesa, a dissertação da mestranda Heloisa Maria
Moraes Penna. A Comissão Coordenadora aprovou a liberação e os nomes
dos Professores Doutores Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen -
UFMG (Orientadora), Heitor Megale - USP, Marco Antônio de Oliveira -
UFMG, como Titulares e Eunice Maria das Dores Nicolau - UFMG, como
Suplente, para constituírem a banca examinadora de defesa. A Comissão
Coordenadora sugeriu que a data da defesa fosse marcada após o término da
greve dos professores/funcionários da UFMG. Nada mais havendo a tratar, a
Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu,
Rosane Ferre ira Menezes, Secretária do Curso de Pós-Graduação em Letras
- Estudos Linguísticos, lavrei a ata que será assinada por todos os membros
presentes. Belo Horizonte, 20 de maio de 1998.


