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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ESTUDOS LlNGüíSTICOS

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e oito, às 14:00 horas, na sala 4003 da FALE, o

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos se reuniu sob a presidência do Prof.

Or. Luiz Francisco Dias - Coordenador do Programa. Estiveram presentes os seguintes membros do

Colegiado: Prof. Or. Ricardo Augusto de Souza - Subcoordenador do Programa -, Prof. Or. Fábio Alves e

Profa. Ora. Maralice Neves (Representantes da Lingüística Aplicada); Prof. Or. José Olímpio de Magalhães

e Tommaso Raso (Representantes da Lingüística Teórica e Descritiva). ORDEM DO DIA: I -

DELIBERAÇÕES: 1. Solicitação do doutorando Sandro Orumond: Foi lida uma carta do doutorando

Sandro Márcio Orumond, orientando do Prof. César Nardelli, em que o aluno solicita o cancelamento de

matrícula na disciplina Seminário de Tópico Variável em Lingüística Histórica: Constituição Histórica da

Legitimação de uma Norma Lingüística ministrada pelo Prof. César Nardelli em 2007/2. Em virtude de sua

atividade profissional (militar com exercício na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende/RJ), o

aluno não compareceu às aulas, sendo reprovado por infrequência. O Colegiado deliberou pela não

concessão do cancelamento de matrícula, porém aprovou o trancamento total de matrícula do 2° semestre

de 2007 para o interessado; 2. Prêmio Capes de Teses 2008: O Prof. Luiz Francisco informou que recebeu

uma correspondência da PRPG solicitando que até o dia 30 de abril do corrente o Programa indicasse uma

tese, entre as defendidas em 2007, para concorrer ao Prêmio Capes de Teses 2008. Assim sendo, ele

solicitou aos orientadores de doutorado indicação de melhor tese defendida em 2007. Houve indicação, por

parte dos orientadores, dos trabalhos defendidos pelas doutorandas Alexia Teles e Raquel Fontes Martins.

O Colegiado decidiu acatar essa indicação e aprovou os nomes dos Profs. Marco Antônio de Oliveira -

PUC/MG, Mário Alberto Perini - UFMG (aposentado) e Prof. Tommaso Raso (como presidente) para

compor a comissão encarregada de analisar os trabalhos em questão e selecionar uma tese para ser

indicada ao prêmio. Ficou decidido ainda que, caso os professores Marco Antônio de Oliveira e Mário

Alberto Perini não aceitem participar da comissão, o Coordenador está autorizado a convidar outros nomes

indicados pelos dois professores. Foi aprovado o pagamento de pró labore, no valor de R$ 300,00

(trezentos reais), para os dois membros externos ao Programa. Nada mais havendo a tratar, o Prot. Luiz

Francisco Dias agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Maria das Graças Silva

de Souza Oliveira, funcionária da secretaria do Programa de Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos,

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