DO CURSO DE
ATA
DA 6ª REUNIÃO
DA COMISSÃO
COORDENADORA
GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGüíSTICOS,
REALIZADA EM 27/04/95, ÀS
NA SALA 4001

PÓS14II,

Aos vinte e sete dias do mês de abril
de hum mil novecentos e noventa e
cinco, às 14 horas, na sala 4001, foi realizada
,a sexta reunião da Comissão
Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Estudos lingüísticos,
coordenada
pelo Prof
Mike Dillinger.
Es t i vez-an presentes
os seguintes
professores:
Vera Lúcia Menezes de Oliveira
e Paiva, Marco Antônio de Oliveira,
Lorenzo
Teixeira
Vitrai
e o representante
discente,
Carlos
André Gati Robles.
Just1ficou a ausência'
Profa. Thais Cristófaro
Alves da Silva.
EXPEDIENTE:
F01 apresentada a ata da 5ª reunião,
realizada
no dia 07/03/95.
A ata foi
aprovada
COMUNICAÇÕES:
1. O Coordenador comunicou aos presentes
que, na
avaliação da CAPESreferente
ao biênio 92/93,
o Curso de Pós-Graduação em
letras
-Estudos
lingüísticos
e Estudos
literários,
obteve conceito A,
havendo algumas observações
"como produção pequena e irregular
na área de
Estudos l1ngüísticos".
O Prof. Ml.ke sugeriu que sejam feitas
reuniões entre
as l1nhas de pesquisa para se discutir
soluções para essa questão.
2. Foi
apresentado um ofício
do Prof. Marco Antônio de Oliveira
informando que, a
par t i r de 13/03/95..
assumirá a vice-coordenação
da linha
B, ficando a
coordenação a cargo da Profa.
Maria Antonieta A.M.Cohen.
ORDEM
DO DIA:
1. Foram apresentados
os seguintes
pedidos de trancamento de matrícula: a)
da aluna
Har i a Tereza da Cunha. Cout i nho . na. disciplina
"Métodos de
Pes.qua ee :": b) da aluna Adelina Hart i ns Mendes, na disciplina
"Métodos de
Pesquisa". A Comissão Coordenadora aprovou os pedidos.
2. Foi apresentado
o pedi do da aluna Heloísa Maria }foraes Moreira Perme . de revalidação dos
cr-ed.i tos cursados em regime de DI das seguintes
disciplinas:
a) "Sintaxe",
45 horas/3 crédi tos, cursada no 1º semestre de 94, aprovação com conceito
A b) "Seminário de lingüística
Histórica",
45 horas/3 créditos,
cursada no
2Q semestre de 94, aprovação com conceito A. A Comissão aprovou o pedido.
3. Foram apresentados
os seguintes
pedidos de aproveitamento de créditos do
Hest.z-edo: a) da aluna Marie-Anne H.J .1<remer e Silva,
Mestrado em literatura
Inglesa; b) do aluno Hugo Mari, Mestrado em lingüística.
Os pedidos foram
encananhados para parecer da Comissão Orientadora
de cada aluno.
.•. Foi
apresentado o pedido da aluna Harie-Anne H.J .1<remer e Silva,
de revisão de
.:;ua classificação
na lista
de concessão de Bolsas de Estudos. O pedido foi
encaminhado à Comissão de Bolsas para que emita um parecer sobre a. questão.
5. Foram apresentadas as seguintes
propostas de Estudos Especiais para o lº
semestre de 95: a) da Profa.
Eliana Amarante de Mendonça Mendes para o
e l uno Antonio Hartinez de Rezende . 90 horas/3 créditos,
título
"Avaliação
da tradução de textos latinos";
b) do Prof. Mike Dillinger
para os alunos

Carla Viana Coscarelli
e Cláudio Gottschalg
Duque, 60 hor-as>'? créditos,
título
"Leitura
e
multimídia".
A Comissão Coordenadora
apr-ovou
as
propostas.
6. Foi apresentado o ped i do da aluna Josiane Andrade }hlr tão,
de verba de RS1320,00 para a realrzação
de experimento necessárro
para o
desenvolvimento de sua pesquisa.
A Comissão Coordenadora aprovou o pedIdo
7. Foi apresentado
pedido da Profa.
Ida Lúcia }fachado de aprovação do
Curso "Semrnário de tópico variável
em análise
do discurso.
o d i ecurso
publ ici tário",
3O horas/2 crédi tos, que está sendo mi n i.e t r-ado pelo Pr-of
Jean-Claude Soulages,
dentro das atividades
do Acordo CAPES/COFECUB,
no
período de 17 a 28 de abril.
A Conlissão Coordenadora referendou a aprovação
do Curso e sugeriu aos coordenadores das linhas de pesquisa que promovam
cursos de curta
duração,
com professores
de fora da UF}fG para conta.r
cz-éd i tos para os alunos.
A Profa.
Vera }fenezes sugeriu,
então,
que seja
reservado um espaço (urna semana) no calendário
do 2º semestre de 95 para a
realização
desses cursos extras.
8. A Comissão Coordenadora def iniu os
prazos para entrega do projeto
def ini tivo de dissertação/tese
14/06/95
para o 1Q semestre de 95 e 08/01/96, para o 2Q semestre de 95. A Com
i es.ão
Coordenadora sugerru que, na últrma reunião dessa Comissão, ao final do 2º
semestre de 95, já sejam indicados os professores
que darão parecer aos
projetos que deverão ser entregues em janeiro de 96.
9. For apresentado Q
projeto de tese do aluno Rugo Hari . A Comissão Coordenadora encamrnhou o
referido
projeto para parecer da Profa. Ida Lúcia }fachado. 10. O Prof. }fike
informou sobre a realização
do exame de seleção para 1996 e solicrtou
aos
coordenadores de linha providências
quanto a oferta
de vagas
11. For
apresentado um esboço. de regimento do Curso de Especialrzação
em Letras Estudos
Lingüísticos
e
Estudos
Li terárros.
A Comrssão Coordenadora
encaminhou o assunto
para cada Coordenador de Linha, para drscussão
e
apresentação
de sugestões
quanto ao Curso de Especialização
em Estudos
Lingüísticos.
12.
O Coordenador colocou em discussão
a questão
de
orientação
do Prof.
Samuel Horerra da Silva.
A Comissão Coordenadora
sugeriu que os professores
Lorenzo Vitra.l e Thaís Cristófaro
se reúnam com
o Prof. Samuel para refletirem
sobre a sua manerra de conduzir a orrentação
de alunos
do curso.
13. A representante
discente,
Gladys de Souza
}fagalhães, apresentou os seguintes
ped i does : a) prorrogação de prazo para
entrega
dos projetos
de dissertação/tese
para
15/07/95;
b) que seja
repensado o processo de aceite de alunos de disciplina
rsolada.
A ComIssão
Coordenadora indeferiu
os pedidos.
14. A Prota.
Vera LÚCIa Menezes
apresentou
o resul tado da reunião
entre
os cursos de pós-graduação
em
Lingüística
das universrdades
mineiras para o estabelecimento
de convén i o
de cooperação entre si e solici tou uma posição da ComIssão Coordenadora a
respei to do que o Curso de Pós-Graduação em Estudos Lanqii as ta ooe podera
of erecer . A Com
issão Coordenadora encaminhou as segui ntes propos t as . a.)
participação
de docentes
em comitês
de orientação;
b) realiza.ção
de
projetos
integrados
de pesquisa;
c) realização
de cursos de verão.
15. A
Profa. Vera. Lúcia Henezees encaminhou proposta de que seja repensado pelo
Colegiado do Programa de Póes=Gr-adue.oão em Letras,
a. concessão de .apo i o
financeiro
pa.ra. a participaçâo
de docentes
em congressos.
A Comissâo
Coordenadora decidiu encaminhar a proposta e nomeou uma.comissão de Estudos
Lingüísticos,
composta. pelo Prot. Lorenzo Vitral,
pela Profa. Jania. Ramose
pelo aluno Carlos Robles, pa.ra elaborar critérios
de concessão do auxilro
no caso do assunto vir a. ser aprovado pelo Colegia.do do Progra.ma.
Nada
mais havendo a tratar,
o Sr. Presidente
agradeceu a presença de todos e
encerrou
a sessão,
da qual
eu,
Letícia
Magalhães }funaier TeIxeIra,

Secretaria do Curso de Pós-Graduação
presente ata, que dato e assino.
Belo Horizonte, 27 de abril de 1995
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LETlcIA H.HUNAIER TEIXEIRA
Secretária

Prof. HIKE
Coordenador do Curso de
s-Graduação
em Estudos Lin üísticos
FALE/UFHG

