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ATA DA 52" REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGÜÍSTICOS

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e dois, às 14:30 horas, na sala 4041 da FALE, foi realizada a

qüinquagésima segunda reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos,

presidida pela Profa. Dra. Cristina Magro, Coordenadora do Programa. Estiveram presentes os seguintes

membros do Colegiado: Prof Dr. Hugo Mari - Subcoordenador do Programa, Prof Dr. Fábio Alves da

Silva Júnior, Prof Dr. José Olímpio Magalhães, Profa. Dra. Adriana Silvina Pagano, Profa. Dra. Célia

Magalhães, Profa. Dra. Maria Antonieta Cohen, Profa. Dra. Maria da Graça Ferreira da Costa Vai, Profa.

Dra. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, Profa. Dra. Yara Goulart Liberato. EXPEDIENTE: Foi

aprovada a ata da 518 reunião realizada em 01108/02. ORDEM DO DIA: I - COMUNICAÇÕES: a)- _

Resultado Eleição/Linha de Pesquisa Práticas identitárias em Contextos Transculturais: A Coordenadora

informou que as Profas. Dras. Célia Maria Magalhães e Sônia Maria de Oliveira Pimenta foram eleitas

como representantes titular e suplente, respectivamente, da Linha de Pesquisa: Práticas identitáriasem

Contextos Transculturais; b) Reunião com os Profs. Drs. Luiz Antônio Marcuschi e Diana Luz Barros: Os

Profs. Drs. Antônio Marcuschi e Diana Luz foram convidados pela Profa. Sueli Pires para comporem,

como titulares, a banca examinadora da defesa de tese de sua orientanda Juliana Alves Assis em 16 de

setembro do corrente. Aproveitando a ocasião, a Coordenadora se reuniu com os mesmos e, juntamente

com a Profa. Sueli Pires (Pró-Reitora de Pós-Graduação), discutiram, entre outros assuntos, questões

relacionadas à Produção de docentes, Grupos de Pesquisa, Integração da Pós-Graduação com a Graduação,

Participação de discentes em eventos, Divulgação de trabalhos e Incentivo à publicação discente etc... (vide

handout deste encontro arquivado na pasta de reunião do Colegiado); c) A Coordenadora informou que a

criação da biblioteca digital de teses e dissertações se encontra em estudo com o IBCT. Informou, ainda,

que solicitara parecer do SciELO para a Revista de Estudos da Linguagem e de suporte metodológico para

a Revista Brasileira de Lingüística Aplicada. Segundo ela, a Revista de Estudos da Linguagem obteve

conceito A na avaliação do indexador Qualis. Também explicou que se encontra em estudo a criação de

uma revista digital do corpo discente do PosLin. Aproveitou a oportunidade, para solicitar aos

Coordenadores de Linha que fosse discutido em sua Linha de Pesquisa se esta revista seria aberta a outros

estudantes do país ou se apenas aos alunos do Programa; d) Por fim, solicitou, novamente, a leitura dos

documentos Avaliação da CAPES, Composição de Banca de Defesa e Informativo sobre Revistas

Brasileiras de Letras e Lingüística, enviados a todos dos professores do PosLin em 17 de setembro do

corrente, visando a que as discussões futuras sobre as mudanças no perfil do Programa sejam mais

produtivas; 11 - REFERENDAMENTOS: 1. Liberação de Exame de Qualificação: Foi referendada a

Banca Examinadora do Exame de Qualificação da doutoranda Maria Carmen Aires Gomes. A Banca será

composta pelas Profas. Dras. Célia Magalhães - UFMG/orientadora, Maria Izabel Magalhães - UNE,

Adriana Pagano - UFMG (titulares) e Sônia Pimenta - UFMG (suplente); 2. Exame de

Qualificação/Alteração: Foram referendadas as seguintes alterações no Exame de Qualificação de Maria

Carmen Aires Gomes: a) O exame que havia sido marcado para o mês de outubro será realizado no dia 08
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de novembrodo corrente; b) A Profa. Cristina Magro - UFMG passará a compor a Banca no lugar da Profa.

Maria Izabel Magalhães - UNB; 3. Trancamento Total de Matrícula: Foram referendados os pedidos de

trancamento total de matrícula do 10 semestre de 2002 dos seguintes alunos: a) Tereza Labiapari Araújo,

orientanda do Prof Fábio AIves; b) Edenize Ponzo Peres, orientanda da Profa. Jânia Ramos; c) Henrique

Romaniello Passos, orientando da Profa. Cristina Magro; 4. Mudança de Orientação I: Foi referendada a

mudança de orientação da doutoranda Irene Zasimowicz Pinto Calaça, orientanda do Prof Marco Antônio

de Oliveira, que passará a ser orientada pelo Prof Seung Hwa Lee; 5. Oferta/disciplina na Linha A: Foi

referendada a oferta da disciplina Seminário de Tópico Variável em Modelos de Leitura: uma abordagem

psicolinguistica (60 h/a, 04 créditos) que será ministrada pela Profa. Carla Viana Coscarelli; 6. Renovação

de credenciamento: Foram referendadas as solicitações dos Profs. Drs. Maria Elizabeth Saraiva, b) Eliana

Arnarante de Mendonça Mendes, c) Hugo Mari, d) Maria da Graça Costa VaI, e) Jânia Ramos, f) César

Reis de que seus credenciamentos, para atuar junto ao PosLin, fossem renovados; 7. Credenciamento/Prof

Luiz Francisco Dias: Foi referendada a solicitação da Profa. Maria da Graça Costa VaI, Coordenadora da

Linha de Pesquisa: Lingüística dos Gêneros e Tipos Textuais, de que o Prof Luiz Francisco Dias seja

credenciado no PosLin passando a integrar o corpo docente da Linha de Pesquisa acima citada (parecer

emitido pelo Prof Luiz Carlos Rocha e projeto de pesquisa arquivados na pasta do referido professor); 8.

Projeto de Dissertação/Tese I: Foram referendadas as solicitações dos Profs. Drs. Fábio Alves e Sônia

Maria Pimenta de que os projetos de dissertação dos mestrandos Henrique Romaniello Passos e Jacqueline

Diniz Souki, respectivamente, sejam reformulados parcialmente; lU - HOMOLOGAÇÕES: 1. Projeto de

Dissertação/Tese II: Foram homologados os seguintes pareceres: MESTRADO: a) Prof Fábio Alves,

aprovando o projeto de Maria Antonieta Flores Ramos; b) Prof Seung Hwa-Lee, aprovando os projetos de

Patrícia Marques de Oliveira e Patrícia Valente Moura Carvalho; c) Profa. Regina Péret Dell'Isola,

aprovando o projeto de Lúcia Fernanda Pinheiro Barros; d) Profa. Júnia Diniz Focas, aprovando o projeto

de Vírginia Aparecida Ramos Filgueiras; e) Prof José Olímpio Magalhães, aprovando os projetos de

Cynthya Almeida Coradi, Érica Queiroga Werkhaizer Soares e Horácio dos Santos Queiroz; f) Profa.

Heliana Ribeiro de Mello aprovando o projeto de Ana Elisa Ferreira Ribeiro; g) Prof Hugo Mari,

aprovando o projeto de Lúcia Helena Junqueira Maciel Bizzotto; h) Profa. Maria da Graça Costa VaI,

aprovandoos projetos de Rosane Vicentina Goulart Beltrão e Maria Regina Starling Hubner; i) Prof Marco

Antônio de Oliveira, aprovando os projetos de Claúdia Gomes Moreira, Lucinéia Cristina Rezende e Kátia

MadureiraOliveira Lança; DOUTORADO: a) Profa. Eliana Amarante de Mendonça Mendes, aprovando o

projeto de Andréa Lourdes Ribeiro; 2. AIteraçãolNome da Linha A: Foi homologada a alteração proposta

pelo corpo docente da Linha A, encaminhada ao Colegiado pela Profa. Maria da Graça Costa Vai, de que a

referida Linha passe a ser denominada por Lingüística dos Gêneros e Tipos Textuais; IV-

DELffiERAÇÕES: 1. Solicitação de AproveitamentolRevalidação de Créditos: Foram aprovados os

pedidos de aproveitamento de crédito dos seguintes alunos: Mestrado: a) Maria do Rozário Starling de

Barros, Língua Portuguesa e Lingüística Aplicada: controvérsias e perspectivas e Seminário em Aquisição
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da Fala e da Escrita 11: a construção do texto (ambas de 60hs/a, 04 créditos), disciplinas cursadas como

ISOLAD A no 1° e 2° semestre letivo de 2001, respectivamente, e aproveitadas como OPT ATIVA; b)

Marilene Martins Chaves, Seminário de Tópico Variável em Tradução e Modelos Teóricos de Tradução,

disciplinas cursadas como ISOLADA no 2° semestre de 2000 e no 1° semestre de 2001, respectivamente, e

aproveitadas como OPTATIVA; c) Pilar Fazito de Almeida Rezende, A Literatura Brasileira e Outras

Artes (60hs/a), disciplina cursada como ELETIVA no PosLitlFALE no 2° semestre de 2001 e aproveitada

como DOMÍNIO CONEXO; Doutorado: d) José Antônio Oliveira de Resende; 16 (dezesseis) créditos

revalidados das disciplinas cursadas no Mestrado da FALEIUFMG (1990-1995), a saber: 1) Seminário de

Língua Portuguesa: semântica (45hs/a), 2) Seminário de Língua Portuguesa: questões de leitura (45hs/a),

3) Seminário de Língua Portuguesa: questões de produção de texto (45hs/a), 4) Sintaxe: introdução

(45hs/a), 5) Fonologia: introdução (45hs/a) e, 6) Tópicos em Análise do Discurso: seminário (15hs/a); e)

Vânia Lúcia Menezes Torga; 16 (dezesseis) créditos revalidados das disciplinas cursadas no Mestrado da

FALEIUFMG (1998-2000), a saber: 1) Teorias sobre o Discurso, 2) Língua Portuguesa e Lingüística

Aplicada: controvérsias e perspectivas, 3) Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: discurso,

sujeito e ideologia e, 4) Semântica (todas de 60hs/a, 04 créditos); 2. Projeto de Dissertação/Tese ill: Foi

aprovada a indicação da Profa. Heliana Mello para emitir parecer no projeto de tese de Ana Cláudia

Junqueira Chiaretto; 3. Prorrogação de Prazo: Foi aprovada a solicitação da Profa. Maria Elizabeth Saraiva

de que sua orientanda, Luciana Câmara Fernandes, obtivesse mais uma prorrogação de prazo para

conclusão do curso; 4. Co-orientação: Foram aprovadas as solicitações dos Profs. Drs. César Reis e Hugo

Mari de que os Prof Drs. Juarez Oliveira Castro - HCIUFMG e Edson Perini - FarmácialUFMG fossem

credenciados no PosLin para co-orientar as mestrandas Patricia Vieira e Mônica Pereira, respectivamente;

5. Mudança de orientação II: Foi aprovada a mudança de orientação da mestranda Francisca Paula Soares

Maia, orientanda da Profa. Eunice Nicolau, que passará a ser orientada pela Profa. Jânia Ramos; 6.

Mudança de nível: Foi aprovada a solicitação da Profa. Vera Lúcia Menezes de que sua orientanda Vanessa

de Assis Araújo se submeta a um exame para mudança de nível. Caso a aluna seja aprovada, decidiu-se que

serão excluídos de seu histórico escolar os 04 créditos aproveitados da disciplina Métodos de Pesquisa,

cursada pela mestranda enquanto aluna do curso de Especialização da FALE, e aproveitada como

OPTATIVA pelo Colegiado do PosLin em reunião realizada em 27/03/01. O motivo da exclusão se deve

ao fato da referida aluna haver obtido 80,0 pontos (conceito B) nessa disciplina, o que a impediria de

prestar tal exame, pois, o Regulamento do Programa prevê que " (...) Será considerado estudante com

desempenho excepcional aquele que atender a todas as exigências de I a lI: I. tiver obtido conceito A em todas

disciplinas cursadas no Mestrado; 11.estiver trabalhando ativamente em seu projeto de pesquisa, considerado

adequado ao nível de Curso de Doutorado". Decidiu-se, também, que a Banca Examinadora será composta

pelos Profs. Drs. Fábio Alves - UFMG, Laura Miccoli - UFMG, Regina Del'Isolla - UFMG (titulares) e

Adriana Pagano - UFMG (suplente). O exame acontecerá no mês de novembro do corrente em data que

será marcada pela secretaria após consulta aos membros da banca; 7. Convênios Interinstitucionais: a) A
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Coordenadora informou que recebeu em 10/09102 a visita da Profa. Ana Larissa Q. Oliveira, Coordenadora da

Pós-Graduação da UNIV AG, interessada na implementação de um Convênio Interinstitucional entre o PosLin

e sua instituição. O Prof Fábio Alves relembrou que a implementação de tais convênios somente poderá ser

feita com a anuência da CAPES ainda que não haja liberação de recursos financeiros por parte de tal agência

para este fim. A Profa. Vera Menezes sugeriu que, caso o convênio fosse aprovado pela CAPES, houvesse um

esforço do corpo docente do PosLin no sentido de atender à demanda daquela instituição, pois, há uma

solicitação do governo federal de que os docentes das instituições de ensino superior se qualifiquem. A

sugestão foi aceita por unanimidade; b) A Coordenadora também informou que o convênio com a

Universidade Estadual do Sul da Bahia - UESB continua em andamento; 9. Defesas de Dissertação/Tese:

Diante das exigências impostas pela CAPES, quando da avaliação dos índices de produtividade do Programa,

ficou decidido que as bancas de defesa de mestrado e doutorado não poderão mais ser compostas

internamente, isto é, apenas com docentes da UFMG; 10. Auxílio Viagem - AdiantamentolReembolso: Ficou

decidido que será formada uma comissão, composta pela Coordenadora, pelo Subcoordenador, um

representante da área de Lingüística, outro, da Lingüística Aplicada e pelo representante discente, para

estipular critérios que regerão a liberação de auxílio financeiro (para professores e alunos) e se o mesmo

ocorrerá na forma de adiantamento ou reembolso. Segundo a Profa. Vera Menezes, outra forma de angariar

recursos financeirosseria os professores do PosLin concorrerem a editais em vigor; 11. Exame de Seleção de

2001;. Apósdiscussões, decidiu-se que: a) FOLDER: foram aprovados os termos de elaboração do novo folder,

com a ressalva de que será solicitada à PRPG alteração no n° de vagas para o próximo exame de seleção.

Haverá acréscimode 04 (quatro) vagas para o mestrado e 01 (uma), para o doutorado. As vagas de mestrado a

serem incluídasserão para os Profs. Drs. César Reis (01), Eunice Nicolau (01) e Yara Liberato (02) e a de

doutorado, para o Prof César Reis. Dessa forma, serão oferecidas 71 vagas para o mestrado e 32, para o

doutorado - totalizando 103 vagas. A Coordenadora se encarregará de reenviar formulários atualizados à Pró-

Reitoria; b) EDITAL: após algumas sugestões de alteração, foi aprovado o edital do Exame de SeleçãoI2003;

c) LÍNGUAINSTRUMENTAL: Ficou decidido que será obrigatória a prova de inglês - Língua Instrumental-

para os candidatos ao curso de doutorado cabendo aos mesmos selecionar mais uma língua dentre as

oferecidas no folder. Decidiu-se, também, que candidatos estrangeiros, cuja língua nativa seja o inglês, farão

prova de umalíngua estrangeira (excetuando-se o inglês) + português (se candidatos ao doutorado) e, somente

prova de Português (se candidatos ao mestrado); 12. Alterações como Resolução: Diante da exigüidade de

prazo e tambémda necessidade de se efetuar alterações no Regulamento do Programa, ficou decidido que: a)

por exigênciada CAPES, serão estabelecidos critérios para recredenciamento no PosLin. Inicialmente, haverá

uma discussãonas Linhas de Pesquisa e, posteriormente, será marcada uma assembléia geral para aprovação

de tais critérios;b) para a composição de Bancas Examinadoras de defesas de Dissertação/Tese e/ou Exames

de Qualificaçãodeverão ser convidados professores que residam em cidades mais próximas a Belo Horizonte

evitando-se, assim, gastos com passagens aéreas. Além disto, sempre que possível, as liberações de defesa
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deverão ocorrer em datas próximas, permitindo, assim, a participação de um professor visitante em mais de

uma Banca Examinadora e/ou Exame de Qualificação; c) posteriormente, será formada uma comissão para

analisar a possibilidade de defesas em língua estrangeira no PosLin; d) a pedido do orientador e a critério

do Colegiado, poderão ser aproveitados 2/3 dos créditos cursados em disciplinas isoladas, o que equivalerá

a 16 créditos, cabendo ao mestrando/doutorando cursar os 08 créditos restantes como aluno regular do

Programa. A partir desta data, os créditos obtidos em disciplina(s) isolada(s) poderão ser aproveitado(s)em

qualquer época e não no prazo máximo de 2 (dois) anos (após cursadas) como era previsto até então no

Regulamento da PosLin; e) os critérios para revalidação de créditos, cursados no mestrado e/ou doutorado

antes da exclusão do aluno pela PRPG, serão discutidos nas Linhas de Pesquisa e, posteriormente,

aprovados em Reunião de Colegiado. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de

todos e encerrou a sessão, da qual eu, Geralda Martins Moreira, secretária do Programa de Pós-Graduação

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

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2002.

Profa. Cristina Magro (coordenadora) _--..::::::::::;:;~~~~~ _

Prof. Hugo Mari (subcoordenador) __ ----=-/-u.,,(....---=-=--,.-r-='--- _

~./g-<----->------ ~
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Prof. José Olimpio _L_e_--=- __ .:...=.._-=--'--:dtXv n...f---:'-_:dW-_CL(...,_---'--~~~-~---=-'---------

Prof. Fábio Alves ---~-----~-----~-------------

Profa. Adriana Silvina Pagano _

Profa. Vera Lúcia Menezes ------------------------

Profa. Célia Magalhães ----'-"-'rc..::....:.--N"----==-====--- _

Profa. Maria Antonieta Cohen----~~~--------~--------
Profa. Maria da Graça F. Costa Val--.!:.~~~~~~~~~':=i-.+~-------

Profa. Yara Goulart Liberato ---r~~~~~---=~------------


