ATA DA 813 REUNIÃO DO COLEGIADO

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

EM ESTUDOS LINGüísTiCaS

.-

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e cinco, às 14:00 horas, na sala 4041 da FALE, foi realizada a
octogésima

primeira reunião do Colegiado

do Programa de Pós-Graduação

presidida pela Profa. Dra. Janice Helena Chaves Marinho - Coordenadora
Estiveram presentes os seguintes

membros do Colegiado:

em Estudos Lingüísticos,
pro tempore do Programa.

Prof. Dr. Antônio Augusto Moreira de Faria,

Prof. Dr. Fábio Alves, Prof. Dr. Luiz Francisco Dias, Prof. Dr. Ricardo Augusto de Souza, Profa. Ora.

.-

Adriana

Silvina Pagano,

Elizabeth

Saraiva,

Profa. Dra. Célia Magalhães,

Profa.

Dra. Thais Cristófaro.

realizada em 06/05/05;

ORDEM

seguintes

a) a concessão

informações:

doutoranda

Cíntia Araújo,

descontentamento

Profa. Dra. Jânia Ramos, Profa. Dra. Maria

EXPEDIENTE:

Foi aprovada

DO DIA: I - COMUNICAÇÕES:

orientanda

a ata da 80a reunião

A Profa. Janice Helena prestou as

de mais uma bolsa de mestrado

da Profa. Maria Elizabeth Saraiva,

pelo CNPq; b) a carta da
na qual a aluna expõe seu

com relação ao PosLin; c) a carta da Profa. Maria da Graça Costa Vai informando que

não entrará com recurso com relação ao desligamento
solicitação de desligamento,

de Guilhermina

Pereira, sua ex-orientanda.

A

por decurso de prazo, foi encaminhada ao DRCA em 12/04/05. Também por

este motivo, foram desligados

os doutorandos

dos Profs. Hugo Mari e Seung Hwa-Lee,
enviou ao PosLin para divulgação

Florêncio Souza Paz e Maria Eneide Dantas, orientandos

respectivamente;

d) o catálogo de Dissertações

que a UFG

dos trabalhos daquela instituição; e) a informação enviada pela Profa.

Sandra Goulart, Diretora das Relações Internacionais da UFMG, de que os trabalhos realizados durante o
Congresso da ABECAN, em 2003, serão publicados e de que haverá menção ao PosLin assim como ao
PosLit e à FALE devido ao apoio que deram ao referido evento; 11 - REFERENDAMENTOS:
Exame de Qualificação:
exame foi marcado
UFMG/orientadora,
Míriam

Lúcia dos

Foi referendada

para 08/06/05

Santos

Jorge

Ida Lucia Machado. A dispensa

-

UFMG

CAPES:

Foi

11I - HOMOLOGAÇÕES:

de estágio;

1.

Foi homologado o resultado da entrevista para seleção do

Houve dois candidatos inscritos, a saber: William Menezes e Emilia Mendes,

em 10 e 20 lugar, respectivamente

à proximidade da eleição para Coordenador

(documentação

e Subcoordenador,

Segundo o Prof. Fábio Alves, considerando

que este seja mais atuante

referente ao processo

1. Eleições Coordenador/Subcoordenador

feita ao corpo docente para escolha do Coordenador

Coordenação.

estágio-docência

CAPES de Williane Rolim, orientanda da Profa.

se refere a dois semestres

pasta: CAPES/2005); IV. DELIBERAÇÕES:

Coordenação.

pelos Profs. Drs.: Deise Prina Outra -

2. Dispensa

(suplente);

de estágio-docência

bolsista PRODOC/CAPES:

bolsista PRODOC/CAPES.
classificados

e a banca será composta

de Ana Larissa Adorno. O

Ana Antônia de Assis Peterson - UFMT, Heliana Ribeiro de Mello - UFMG (titulares) e

referendado o pedido de dispensa

Resultado/Seleção

a Banca do Exame de Qualificação

1. Liberação/

e se responsabilize

disponível na

do PosLin: Devido

discutiu-se o que se espera da próxima

que é o Colegiado que homologa a consulta

e Subcoordenador

mais pela condução

do Programa, é imprescindível
do PosLin juntamente

com a

Em sua opinião, para que o Programa possa mudar de conceito junto à CAPES, é preciso

haver uma melhor articulação

entre as 09 (nove) Linhas de Pesquisa.

A exemplo da Comissão de

Orçamento e Contas, Comissão de Bolsas e Comissão Editorial, sugeriu a criação de outras comissões
ad hoc que também analisassem

assuntos distintos tal como ocorre com as comissões mencionadas. A

sugestão foi aceita por unanimidade.

No momento em que se. questionava

a função e/ou postura que
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Colegiado e Coordenação devem adotar para melhor atender às demandas da Pós-Graduação,

a Profa.

Thats Cristófaro pediu a palavra e manifestou seu respeito e admiração pelo trabalho da Profa. Ida Lucia
mas fez críticas diretamente

relacionadas

à sua administração

os Profs. Fábio Alves e Luiz Francisco aproveitaram
Coordenador e Subcoordenador
última reunião, ficou decidido
propostas

da(s) chapa(s)

da Coordenação

a ocasião e registraram

do PosLin, respectivamente.

do PosLin. Em seguida,
suas candidaturas

como

Conforme proposto pelo Prof. Rui Rothe na

que no dia 20 deste haverá um debate para exposição e argüição de

inscrita(s).

Decidiu-se,

também,

que a Coordenação

se encarregará

de

contactar os professores titulares: Vera Menezes, José Olímpio e Maria Antonieta Cohen e convidar um
deles para ser o mediador

do debate;

2. Orientação

da mestranda

Adelma

Araújo:

Foi aprovada a

mudança de orientação da mestranda Adelma Araújo que passa da Profa. Thars Cristófaro para a Profa.
Ana Cristina

Frike Mate; 3. Mudança

de orientação:

Foram aprovadas

as seguintes

mudanças

de

orientação: a) Roberto Carlos de Assis que passa do Prof. Fábio Alves para a Profa. Célia Magalhães; b)
Daniel Antônio

de Sousa que passa da Profa. Célia Magalhães

Credenciamento
Adriana

para co-orientação:

Pagano

seja credenciada

Solicitação do doutorando

Foi

aprovada a solicitação

como

co-orientadora

para a Profa. Adriana Pagano; 4.

do Prof. Fábio Alves de que a Profa.

da mestranda

Tânia

Campos;

5.

Herbet Souza: Foi lida uma carta do doutorando Herbert Souza, orientando da

Profa. Heliana Mello, na qual explica as razões que o levaram à não apresentação
obtenção de

Liparini

conceito F (nota 10,0) em uma disciplina ministrada

do trabalho final e à

pela Profa. Márcia Cançado no 2°

semestre letivo de 2003. O aluno solicita ao Colegiado apoio no sentido de poder excluir a disciplina de
seu histórico escolar ou envidar esforços junto à Profa. Márcia para que sua nota possa ser revista. Com
relação à exclusão da disciplina
DRCA - Departamento

de seu histórico, não há possibilidade

de Registro e Controle Acadêmico

de fazê-Io porque, segundo o

da UFMG - não é possível apagar disciplina

lançada no histórico uma vez lançados nota e conceito. Com relação à revisão de sua nota, mediante
apresentação do trabalho final, também não há possibilidade alguma de que isto ocorra, uma vez que a
Profa. Márcia Cançado já foi consultada

sobre esta proposta e a recusou. Entre outras sugestões para

solucionar a questão, aceitou-se a da Profa. Jânia Ramos de que a Coordenação

do PosLin consulte a

Profa. Márcia Cançado sobre a possibilidade de alterar a nota do aluno de 10,0 (dez) para O (zero). Desta
forma, o aluno continuaria

reprovado,

minimizar os efeitos negativos

mas por infreqüência

desta reprovação

unanimidade; 6. Indicação de parecerista/Projetos

prorrogação de prazo do doutorando
Total: Foi aprovado o trancamento
Azeredo, orientanda

de Dissertação/Tese:

Foram aprovadas as seguintes

de Maria Aparecida

Araújo; b) Profa. Deise

7. Prorrogação de prazo: Foi aprovada a solicitação da segunda
Pedro Perini, orientando da Profa. Heliana Mello; 8. Trancamento

total do 1° semestre

da Profa. Heliana

Relações Internacionais

de 2005 da doutoranda

Mello; 9. Solicitação

(2°

semestre

da UFMG - : Foi aprovada a solicitação

"mestrandos/doutorandos

de

2005),

Sanduíche".

alunos

da

Conforme

Universidade
demanda

Flávia Christina de

da Profa. Sandra Goulart - Diretora das
da Profa. Sandra Goulart de que o

PosLin receba Stephen Gerald Meíners (período de maio a julho e 2° semestre
Sakuma

Isto poderia

em seu histórico escolar. A sugestão foi aceita por

indicações: a) Profa. Regina Péret, projeto de dissertação
Prina, projeto de tese de Grace Teles;

e não por nota insuficiente.

do

Texas/EUA,

e temas de pesquisa

de 2005) e Tomoko
na

qualidade

de

de tais alunos, ficou
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decidido que os trabalhos
Prina, respectivamente

dos mesmos serão supervisionados

(cópia da correspondência

pelas profas. Thals Cristófaro e Deise

disponível na pasta Convênios);

10. Solicitações da

Profa. Tha'is Cristófaro: Em atendimento

à solicitação da Profa. Thais Cristófaro, coordenadora da Linha

D, foi aprovado o projeto:

e léxico da língua Maxakali do recém doutor Gabriel Araújo.

Segundo a professora,

Morfologia

a aprovação

do projeto se faz necessária devido ao fato de que o interessado

deverá pleitear bolsa junto ao CNPq (cópia do processo disponível

na pasta Pós-Doutorado/Recém-

Doutor). Com relação ao seu pedido, referente à oferta do minicurso a ser ministrado pelo Prof. Plínio
Barbosa, da UNICAMP,
apresentada

decidiu-se

que este item será tratado na próxima reunião já que a proposta

é para que o minicurso

aconteça

em julho, período de férias escolares;

11. Oferta de

minicursos (15hs/a, 01 crédito): Foram aprovadas as ofertas dos seguintes minicursos: a) Seminário de
Tópico Variável em Lingüística Aplicada ao Ensino de Língua Estrangeira: gramática cognitiva aplicada ao
ensino/aprendizagem

de línguas que será ministrado pela Profa. Andrea Tyler (Georgetown University) no

período de 20 a 22 de junho de 2005; b) Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: o discurso
Político na ótica de Patrick Charaudeau

que será ministrado pelo Prof. Wander Emediato (UFMG) nos

dias 30105, 06/06, 13/06 e 20/06/05. A oferta deste minicurso se deve ao fato de que uma ex-orientanda
deste professor, Maria das Graças Paulino, defendeu dissertação em março do corrente com apenas 22
(vinte e dois) créditos cursados e não 24, conforme exigido no Regulamento
devido a um erro de lançamento

de carga horária/créditos

do PosLin. Isto aconteceu

de uma disciplina em seu histórico escolar.
do Programa solicite à PRPG e ao

Para solucionar a questão, o Prof. Wander sugere que a Coordenação

DRCA a ativação do n? de matrícula da aluna para que a mesma possa se matricular neste minicurso e
também no minicurso Seminário de Tópico Variável em Análise do Discurso: Estudo do "Tiers" na Teoria
Semiolingüística

que está sendo

oferecido

pela Profa.

Ida Lucia uma vez que a interessada

participado do mesmo, como ouvinte. A sugestão foi aceita por unanimidade;

tem

12. Solicitação do Prof.

Seung Hwa Lee: Foi lida uma carta do Prof. Seung Hwa Lee na qual solicita substituição dos exemplares
da Dissertação de Lirian Daniela Martini, defendida em agosto de 2004. Após análise da questão, a Profa.

Thais Cristófaro, Coordenadora

da Linha D, sugeriu que, antes que a substituição

aprovada, o material deveria ser encaminhado

aos membros que compuseram

para análise. A sugestão foi aceita por unanimidade.
PosLin enviará um comunicado
titulares que compuseram

o envio dos exemplares

para apreciação. A substituição

por escrito, de todos os professores

examinadores;

ANPOLL na FALE: Foi lida uma carta encaminhada

a Banca dessa defesa

Sendo assim, ficou decidido que a Coordenação do

ao Prof. Lee solicitando-lhe

a banca

dos exemplares fosse

aos professores

será autorizada após manifestação,

13. Solicitação

dos Coordenadores

de GT's da

ao Colegiado pelos Profs. Fábio Alves, Jânia Ramos,

Márcia Cançado e Maria Beatriz Decat, Coordenadores

de GT's da ANPOLL na FALE, na qual solicitam

apoio financeiro para os GT's bem como a anuência do PosLin no encaminhamento

de pedidos de ajuda

financeira a outros setores da Instituição, tais como Câmara de Extensão e de Pesquisa. Ficou decidido
que o Colegiado apoiará os GT's nas solicitações mencionadas
pasta

ANPOLLt

credenciamento

14.

Credenciamento

do

Prof.

César

(cópia da correspondência

Nardelli:

Foi

aprovada

disponível na

a solicitação

de

pleno - doutorado - do Prof. César Nardelli após a anuência da Coordenação da Linha

de Pesquisa à qual o professor está vinculado; 15. Prestação de Contas/Gestão

das Profas. Ida Lucia e

\
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de contas referente à gestão das Profas. Ida Lucia e Janice

Janice Helena: foi aprovada a prestação

Helena. A Profa. Jânia Ramos sugere que o material fique disponível
sugestão foi aceita por unanimidade;
no item 01 destas deliberações,

16. Aproveitamento/Revalidacão

foi aprovada

na Secretaria para consulta. A

de Créditos: a) Conforme sugerido

a indicação do nome da Profa. Célia Magalhães

presidir a Comissão que irá elaborar critérios para o Aproveitamento/Revalidação
Ficou decidido que a professora
comporão, juntamente

se encarregará

para

de Créditos no PosLin.

de indicar os nomes de 02 (dois) professores

que

com ela, a Comissão que vigorará, a partir desta data, por dois anos; b) Ficou

decidido que os pedidos de Shirlei Freitas Mel/o, Igor Antônio Lourenço, Maysa de Pádua Teixe ira, Eloísa
Helena

Guimarães,

Heather

Blakemore

serão encaminhados

à Comissão

análise. Também ficou decidido que os itens: Seleção 2006: assembléia;
Auxilio Financeiro e XX ENANPOLL:

indicação de representante

acima

mencionada

Regulamento

para

Concessão de

serão discutidos/analisados

na próxima

reunião. Nada mais havendo a tratar, a Profa. Janice Helena Chaves Marinho agradeceu a presença de
todos e encerrou

a sessão,

da qual eu, Geralda

Graduação em Estudos Lingüísticas,

Martins Moreira, secretária

do Programa de Pós-

lavrei a ata que dato e será assinada por mim e todos os membros

presentes.
Be~~

de maio de 2005.

Geralda Martins Moreira (secretária)

Profa. Janice Helena C. Marinho - Coordenad0,ll
Prof. Luiz Francisco Dias (titular: Linha A)
Profa. Jânia Martins Ramos

.~

_

r

(titular: Linha B)

Profa. Maria Elizabeth Saraiva (titular: Linha C)
Profa. ThaYs Cristófaro

(pró te~m ore) ~

(titular: Linha D)
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Prof. Antônio Augusto Moreira de Faria (suplente: Linha E)
Prof. Ricardo Augusto de Souza (suplente: Linha F)

Profa. Adriana Pagano (titular

Linha H)

Profa. Célia Magalhães (titular: Linha I)
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Prof. Fábio Alves (titular: Linha G)
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