
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO COORDENADORA DO CURSO
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS - ESTUDOS LINGÜÍSTICOS, REALIZADA NO DIA 20
DE JUNHO DE 1996, NA SALA 4041 DA FALE/UFMG.

No dia 20 de junho de 1996, às nove horas, na sala 4041 da FALE!UFMG, foi realizada uma
reunião extraordinária da Comissão Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Letras -
Estudos Lingüísticos, presidida pela Profa. Maria Sueli de Oliveira Pires, Coordenadora do
Curso. Estiveram presentes os seguintes professores: Maria Antonieta Amarante de Mendonça
Cohen e Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva. Justificaram suas ausências: a
Subcoordenadora do Curso, Profa. Maria Cristina de Avelar Esteves e a representante discente
Marie-Anne H.J. Kremer e Silva. ORDEM DO DIA: 1. Foi apresentada a proposta de
convênio com a Universidade de Montes Claros - UNIMONTES, através do Programa de
Mestrado lnterinstitucional da CAPES. A UNIMONTES solicita que sejam oferecidas 5
(cinco) vagas para Literatura Brasileira, 5 (cinco) vagas para Teoria da Literatura e 5 (cinco)
vagas para Lingüística. A duração do curso será de no máximo 30 meses. O processo seletivo
segue todas as regras do Regulamento do Curso. O título é dado pela UFMG. O professor que
for à UNIMONTES ministrar disciplinas receberá ajuda de custo da CAPES e da referida
universidade. A Comissão Coordenadora, após discutir o assunto, chegou à conclusão de que
os coordenadores das linhas de pesquisas e os departamentos da FALE devem ser consultados
para avaliar se têm a intenção de se engajarem no projeto. A Comissão Coordenadora do Curso
de Pós-Graduação em Letras - Estudos Literários, que tinha uma reunião marcada para esta
mesma data e horário, para discutir o mesmo assunto, participou da reunião realizada na sala
4041, ficando, então, caracterizada a reunião como uma reunião conjunta das Comissões
Coordenadoras dos dois Cursos e uma reunião do Programa de Pós-Graduação em Letras.
Contudo, a reunião da Comissão Coordenadora do Curso deEstudos Lingüísticos e a reunião
do Programa de Pós-Graduação em Letras deverão ficar registradas em atas específicas, em
livros próprios. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Coordenadora agradeceu a presença de
todos e encerrou a sessão, da qual eu, Letícia Magalhães Munaier Teixeira, Secretária do
Programa de Pós-Graduação em Letras, lavrei a presente ata que dato e assino. Belo Horizonte,
20 de junho de 1996.
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