
ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA
GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGüíSTICOS, REALIZADA EM
NA SALA 4001

PÓS-
10H,

DO CURSO DE
18/09/94, ÀS

"

Aos dezoito dias do mês de novembro de ftum mil novecentos e noventa
e quatro, às 10h, na sala 4001, foi realizada a terceira reunião da
Comissão Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Letras - Estudos
Lingüísticos. Estiveram presentes os seguints professores: Lorenzo
Teixeira Vitral, Marco Antônio de Oliveira. Vera Lúcia Menezes de
Oliveira e Paiva, Else Ribeiro Pires Vieira e o aluno Carlos André
Gatti Robles. EXPEDIENTE: Foi aprovada a ata da reunião anterior.
COMUNICAÇÕES: 1. Foi apresentado o demonstrativo das inscrições ao
Exame de Seleção paTa Estudos Lingüísticos. Foi registrado um
aumento considerável da procura pelo Curso. O Prof. Mike Dillinger
informou que. se necessário, poderá ser feito um remanejamento das
vagas oferecidas pelos orientadores e solicitou que fosse marcada
uma reunião para examinar o resul tado do exame de língua
instrumental antes de ser liberado para o ~'bliCO. A reunião foi
marcada para 2ª feira 28/11, às 9:30h, com a presença de um
repre sen tan te das bancas de cada língua i strumen tal. 2. Fo i
comunicado que os Profs. Ataliba de Castilho e Regina Zilberman
elogiaram o curso durante a visita feita no período de 7 a 10 de
outubro. como consultores da CAPES. 3. Foi informado que o
credenciamento da Profa. Tha'is Cristófaro da Silva foi aprovado
pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. ORDEM DO DIA: 1. O Colegiado
definiu que o prazo final de entrega de trabalhos do 2Q semestre de
94 será no ato da matrícula. 2. Foi aprovado o seguinte comitê de
orientação da aluna Josiane Andrade Militão: Profs. Else Ribeiro
Pires Vieira, Mike Dillinger e Eliana Amarante de Mendonça Mendes.
3. Fo i aprovada a so Iic itação de credenc iamen to do Pr o f . Ju Iia
Pinto. 4. Foi apresentado o parecer da Profa. Jânia Martins Ramos
a respeito da inclusão do Prof. Cosme Damião no Curso, na Linha B.
O parecer, pelo indeferimento, foi aprovado pelo Colegiado e deverá
ser encaminhado ao Prof. Cosme Damião. 5. Foi solicitada a



inclusão da disciplina "Seminário de Pesquisa: História Social da
Leitura" - 15h/1 crédito cursada na FAE, em regime de disciplina
eletiva, pelas alunas Delaine Cafiero, Regina Lúcia Egito Soares e
Elânia de Oliveira. O pedido foi aprovado pelo Colegiado. 6. Foi
aprovado o quadro de ofertas de disciplinas para o lQ semestre de
95. 7. Foi apresentado o parecer do Prof. Lorenzo Teixeira Vitral,
favorável à aprovação do projeto de dissertação da aluna Márcia
Berg. O Colegiado aprovou o parecer. 8. Foram apresentados os
projetos de dissertação/tese dos seguintes alunos: A) Adriana
Gouvea Du t r a Teixeira, intitulado "Atualização do modelo de
avaliação e tradução de Juliane House: aplicação do modelo ao
discurso publicitário", sendo indicada a Profa. Else Ribeiro Pires
Vieira para dar parecer; B) Analvina Pinheiro Rodrigues, intitulado
"Processos derivacionais no português", sendo indicado o Prof. Mike
Dillinger para dar parecer; C) César Nardelli Cambraia, intitulado
"Aonde: um caso de ernp r é s t imo 1i ngü í s ti co", sendo i nd i cado o Prof.
Marco Antônio de Oliveira para dar parecer; D) Hé r cu l e s Tolêdo
Corrêa, intitulado "Títulos e compreensão de textos", sendo
indicado o Prof. Marco Antônio de Oliveira para dar parecer; E)
Edson José Martins, intitulado "Estratégias discursivas dos
intérpretes simultâneos do inglês para o português", sendo indicada
a Profa. Veronika Benn-Ibler para dar parecer; F) Maria Elizabeth
Fonseca Saraiva, intitulado "O objeto incorporado em português",
sendo indicada a Profa. Jânia Martins Ramos para dar parecer: Gl
Josiane de Andrade Militão, intitulado "Tipos de metáfora e o
proesso de tradução", sendo indicada a profa. Eliana Amarante de
Mendonça Mendes para dar parecer. 9. Foi apresentado o ofício da
Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, liberando a
dissertação do aluno Sérgio Raimundo Elias da Silva, intitulada
"Mechanisms of persuasion in the l an gu a ge of television ads" e
indicando a 'seguinte banca: Profas. Connie Eble, Irene Ferreira de
Sousa (titulares), Sandra Regina Goulart Almeida e Herzila Maria de
Lima Bastos (suplentes). A banca foi aprovada e a defesa foi
marcada para o dia 16/12. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Pres idente agradec,u a presença de todos e encerrou a sessão, da
qual eu, Alda L9P'es Dur ã e s Ribeiro, Secr t á r ia do Curso de Pós-
Graduação em Estudos Lingüísticos, lavrei presente ata, que dato
e assino. Belo Horizonte, 18 de novembro de 19
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