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ATA DA 253ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Ao oitavo dia do mês de novembro do ano de 2021, segunda-feira, por videoconferência, foi realizada a 

ducentésima quinquagésima terceira reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Linguísticos, presidida pelo Prof. Wander Emediato de Souza, coordenador do Poslin. Estiveram 

presentes os seguintes membros do Colegiado: Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira 

(subcoordenadora do Poslin), Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima e Profa. Glaucia Muniz Proença 

Lara (representantes da área de Linguística do Texto e do Discurso), Prof. Ronaldo Corrêa Gomes 

Junior e Profa. Elzimar Goettenauer de Marins Costa (representantes da área de Linguística Aplicada), 

Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu e Prof. Aroldo Leal de Andrade (representantes da área de 

Linguística Teórica e Descritiva), João Pedro Marques Cirino e Elisa Mattos de Sá (representantes 

discentes). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 252ª reunião, realizada no dia 13 de outubro de 2021. 

ORDEM DO DIA: I. REFERENDAMENTOS:1.Bancas examinadoras / Liberação de defesas: 

a)referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Luanna de Sousa do 

Nascimento Oliveira, composta pelos professores Eduardo Tadeu Roque Amaral (orientador) - UFMG, 

Claudia Zavaglia - UNESP/IBILCE e Celina Márcia de Souza Abbade - UNEB (titulares) e Soelis Teixeira 

do Prado Mendes - UFOP (suplente). Data da defesa: 20 de outubro de 2021; b)referendada a indicação 

da banca examinadora de defesa de tese do doutorando Rodrigo Araújo e Castro, composta pelos 

professores Adriana Silvina Pagano (orientadora) - UFMG, Ilka Afonso Reis - UFMG, Giacomo Patrocinio 

Figueredo - UFOP, Thiago Castro Ferreira - UFMG, Igor Antônio Lourenço da Silva - UFU e Kícila 

Ferreguetti de Oliveira - UFMG (titulares) e Flavia Affonso Mayer - UFPB e Fabio Alves da Silva Júnior - 

UFMG (suplentes). Data da defesa: 11 de novembro de 2021; c)referendada a indicação da banca 

examinadora de defesa de dissertação da mestranda Elisete Eustaquia Rodrigues Silva, composta pelos 

professores Sueli Maria Coelho (orientadora) - UFMG, Clézio Roberto Gonçalves - UFOP e Maria do 

Carmo Viegas - UFMG (titulares) e Márcia Cristina de Brito Rumeu - UFMG (suplente). Data da defesa: 

29 de novembro de 2021; d)referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da 

doutoranda Marlei Rose Renzetti Tartoni, composta pelos professores Reinildes Dias (orientadora) - 

UFMG, Maria Elizabete Villela Santiago - UNIFEI, Vânia Carvalho de Castro, Climene Fernandes Brito 

Arruda - UFMG e Júnia de Carvalho Fidelis Braga - UFMG (titulares) e Luciana Cristina dos Santos Silva 

- UFMG e Marilane de Abreu Lima Miranda - English private Course (suplentes). Data da defesa: 30 de 

novembro de 2021. 2.Projetos definitivos de tese/dissertação - aprovação: a) referendado o parecer da 

Profa. Carla Nunes Vieira Tavares que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda 

Angela Caroline Coelho Renovato Aires, intitulado "Ensinar/aprender-se(r) em língua inglesa: efeitos da 

transferência entre ensinantes e objeto de ensino e ensinantes e aprendizes", sob a orientação da Profa. 

Maralice de Souza Neves; b) referendado o parecer da Profa. Thaïs Cristófaro Alves da Silva que aprova 

na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Ana Luiza de Souza Couto, intitulado "O 

DESEMPENHO ORTOGRÁFICO DE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS:  UM ESTUDO 

EXPERIMENTAL", sob a orientação da Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães; c) referendado o 

parecer do Prof. Diego Maurício Barbosa que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da 

mestranda Luciene de Macedo Gomes Viana, intitulado "Investigando gatilhos de problemas e seus 

efeitos na interpretação simultânea de Libras para Português", sob a orientação do Prof. Guilherme 

Lourenço de Souza; d) referendado o parecer da Profa. Marisa Mendonça Carneiro que aprova na 

íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando Lucas Willian Oliveira Marciano, intitulado "NOSSO 

ORGULHO NÃO CAI #PRIDEFALL: SOBRE AFFORDANCES, COMUNIDADES E (IM)POLIDEZ NO 

AMBIENTE DIGITAL", sob a orientação da Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira. 3.Projetos 

definitivos de tese/dissertação – indicação de parecerista: a)referendada a indicação da Profa. Maria 

Cândida Trindade Costa de Seabra como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda 

Juraci da Silva Carmo, intitulado "A identidade lexical de Cláudio, Minas Gerais: uma análise baseada no 

uso", sob a orientação da Profa. Alexia Teles Duchowny; b)referendada a indicação da Profa. Luciana de 

Oliveira Silva como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Vagno Vales Lacerda, 
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intitulado "PRÁTICAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS MÓVEIS À 

LUZ DAS CONDIÇÕES DE EMERGÊNCIA COMPLEXA: EXPERIÊNCIAS DE PROFESSORES DE 

LÍNGUA INGLESA DA EDUCAÇÃO BÁSICA", sob a orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis 

Braga; c)referendada a indicação do Prof. Luanda Rejane Soares Sito (??) como parecerista para o 

projeto definitivo de tese da doutoranda Elisa Mattos de Sá, intitulado "Práticas de letramento acadêmico 

de e para alunos migrantes na UFMG: potencialidades, translinguagem e multimodalidade", sob a 

orientação do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz. 4.Prorrogação de prazo de conclusão do curso: 

a)referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para 

conclusão do curso da doutoranda Vivian Pinto Riolo, para defesa da tese até 30 de junho de 2022; 

b)referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para 

conclusão do curso da doutoranda Natália Silva Giarola de Resende, para defesa da tese até 30 de 

junho de 2022; c)referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação 

de prazo para conclusão do curso da doutoranda Suelen Cristina da Silva, para defesa da tese até 31 de 

julho de 2022; d)referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de 

prazo para conclusão do curso da doutoranda Graciele Martins Lourenço, para defesa da tese até 28 de 

maio de 2022. 5.Prorrogação de prazo de realização de exame de Qualificação: a)referendado o parecer 

da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo do doutorando Thiago 

Fernandes Peixoto para realização de exame de Qualificação até 30 de novembro de 2021. 

6.Integralização/Aproveitamento de créditos: a)referendada a aprovação da solicitação do doutorando 

Lucas Francisco Ferreira de Oliveira de integralização de 18 créditos cursados no programa de 

mestrado na UFMG/PROFLETRAS, entre 2018/01 e 2019/2, com anuência de seu orientador, Luciano 

Magnoni Tocaia. Abstenção: Luciano Magnoni Tocaia; b)referendada a aprovação da solicitação do 

mestrando Pedro Henrique dos Santos Malafaia de integralização de 4 créditos, cursados como 

disciplina eletiva na FAFICH/UFMG, em 2021/01, com anuência de seu orientador, Leandro Rodrigues 

Alves Diniz; c)referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Thaís Fernanda Carvalho Bechir 

de integralização de 14 créditos cursados no programa de mestrado no POSLIN/FALE/UFMG, entre 

2018/01 e 2019/1, com anuência de sua orientadora, Márcia Maria Cançado Lima; d)referendada a 

aprovação da solicitação do mestrando Carlos Henrique Rodrigues Valadares de integralização de 1 

crédito cursado como disciplina isolada no CEFET/MG, em 2021/1,com anuência de seu orientador, 

Ronaldo Corrêa Gomes Júnior. 7.Recredenciamentos e credenciamentos: a)referendada a aprovação do 

parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao recredenciamento 

permanente do professor César Nardelli Cambraia em nível de Mestrado e Doutorado; b)referendada a 

aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao 

recredenciamento permanente do professor Lorenzo Vitral em nível de Mestrado e Doutorado; 

c)referendada a prorrogação do credenciamento do professor Christian Jean-Marie Regis Degache até 

28/02/2022, para término da orientação da doutoranda Ana Paula Andrade Duarte. 8.Estágio de 

docência na graduação: a)referendada a aprovação do estágio de docência do doutorando Emmanuelle 

Pereira da Costa, junto ao curso de Curso de Administração, Universidade Federal de Minas Gerais - 

Campus Montes Claros - Instituto de Ciências Agrárias, na disciplina de “Production and Operations 

Management” (45h/a), a ser ministrada online, no 2º semestre de 2021. Observação: Faltam a 

complementação de 15 HORAS no colegiado de graduação da FALE/UFMG. 9.Cadastramento de 

coorientador: a)referendada a aprovação da solicitação do Prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior de 

cadastramento da Profa. Carla Viana Coscarelli como coorientadora de sua orientanda, a mestranda 

Carolina Duarte Garcia; b)referendada a aprovação da solicitação do Profa. Aléxia Teles Duchowny de 

cadastramento da Profa. Simone Fonseca Gomes Duarte Guimarães, como coorientadora de sua 

orientanda, a mestranda Laura Silva de Andrade. 10.Pós-doutorado – encerramento: a)referendada a 

aprovação do relatório final da pesquisa de pós-doutorado intitulado “LINGUÍSTICA DAS LINGUAGENS 

ESPECIALIZADAS APLICADA À AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR: ITENS AVALIATIVOS 

COMO GÊNERO TEXTUAL DE ESPECIALIDADE”, de  Bruno de Assis Freire de Lima, desenvolvido 
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sob a supervisão do Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra, no período de 16/09/2019 a 

15/09/2021. 11.Pós-doutorado – renovação: a)referendado o relatório parcial da pesquisa de pós-

doutorado de Fernanda Farinelli, desenvolvida sob a supervisão da Profa. Heliana Ribeiro de Mello, no 

período de 01/10/2020 a 30/09/2021, além do requerimento de renovação de residência pós-doutoral, 

para o período de 01/10/2021 a 30/09/2022. 12.Trancamento de matrícula: a)referendada a solicitação 

da doutoranda Olívia Nogueira de Almeida de trancamento total de matrícula no segundo semestre de 

2021, por motivos pessoais que a impedem de desenvolver os estudos. II)DELIBERAÇÕES: 1. 

Aprovada a solicitação de auxílio financeiro da professora Gisele Mara da Silva para a publicação e 

confecção de exemplares de seu livro: "O BILINGUISMO DOS SURDOS: PERFIS LINGUÍSTICOS E 

USOS DA LIBRAS E DO PORTUGUÊS”, pela Editora Mercado das Letras. Exemplares financiados com 

recursos do Programa de Pós-graduação em estudos Linguísticos da UFMG através do Programa 

CAPES-PROEX. 2. Aprovada a solicitação de prorrogação de bolsa Fapemig pelo prazo de 1 (um) mês, 

para conclusão do curso da doutoranda Vivian Pinto Riolo, para defesa da tese até 30 de junho de 2022. 

3. Aprovada a  solicitação de prorrogação de bolsa Fapemig por 1 (um) mês, para conclusão do curso 

da doutoranda Natália Silva Giarola de Resende, para defesa da tese até 30 de junho de 2022.Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Flávia da Fonseca Almeida, lavrei a presente 

ata que será datada e assinada por mim e por todos os membros presentes.  Belo Horizonte, 08 de 

novembro de 2021.  

 

Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                     

Coordenador 

Flávia da Fonseca Almeida 

Secretária 

 


