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ATA DA 249ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Ao décimo segundo dia do mês de julho do ano de 2021, segunda-feira, de forma remota, foi realizada a 

ducentésima quadragésima nova 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. Glaucia Muniz Proença Lara e Profa. Helcira Maria Rodrigues de 

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

(representante 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 Henrique dos Santos e 

Elisa Mattos de Sá (representantes discentes). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 248ª reunião realizada 

em 14/06/2021. ORDEM DO DIA: I. REFERENDAMENTOS: 1. Bancas examinadoras / Liberação de 

defesas: a) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Caroline 

Martins dos Santos, composta pelos professores Maralice de Souza Neves (orientadora) - UFMG, 

Margareth Diniz - UFOP, Vanderlice dos Santos Andrade Sól - UFOP, Monica Maria Farid Rahme - UFMG 

e Valdeni da Silva Reis - UFMG (titulares) e Leina Claudia Viana Jucá - UFMG e Natália Costa Leite - 

CEFET-MG (suplentes). Data da defesa: 26 de maio de 2021; b) referendada a indicação da banca 

examinadora de defesa de dissertação do mestrando Mauricio Teixeira Mendes, composta pelos 

professores Ana Cristina Fricke Matte (orientadora) - UFMG, Daniervelin Renata Marques Pereira - UFMG 

e Carlos Henrique Silva de Castro - UFVJM (titulares) e Érika Amâncio Caetano - UFMG (suplente). Data 

da defesa: 26 de maio de 2021; c) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de 

dissertação do mestrando Rafael Vinicius de Carvalho Picinin, composta pelos professores Gustavo 

Ximenes Cunha (orientador) - UFMG, Daniel Mazzaro Vilar de Almeida - UFU e Ana Larissa Adorno 

Marciotto Oliveira - UFMG (titulares) e Helcira Maria Rodrigues de Lima - UFMG (suplente). Data da 

defesa: 26 de maio de 2021; d) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação 

da mestranda Gabriella Pedrosa Santos Cunha, composta pelos professores Luana Lopes Amaral 

(orientadora) - UFMG, Márcia Maria Cançado Lima - UFMG e Carla Viana Coscarelli - UFMG (titulares) e 

Jairo Venício Carvalhais Oliveira - UFMG (suplente). Data da defesa: 27 de maio de 2021; e) referendada 

a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Paula Silva Abreu, composta 

pelos professores Ana Cristina Fricke Matte (orientadora) - UFMG, Luciano Magnoni Tocaia - UFMG e 

Paulo Henrique Souto Maior Serrano - UFPB (titulares) e Glaucia Muniz Proença Lara - UFMG (suplente). 

Data da defesa: 27 de maio de 2021; f) referendada a indicação da banca do exame de qualificação do 

doutorando Vitor Cordeiro Costa, composta pelos professores Luciane Corrêa Ferreira (orientadora) - 

UFMG, Heliana Ribeiro de Mello - UFMG e Fernanda Carneiro Cavalcanti - UERJ (titulares) e Eduardo 

Tadeu Roque Amaral - UFMG (suplente). Data da defesa: 27 de maio de 2021; g) referendada a indicação 

da banca do exame de qualificação da doutoranda Sineide Gonçalves, composta pelos professores Ulrike 

Agathe Schröder (orientadora) - UFMG, Thiago da Cunha Nascimento - UFMG e Anna Ladilova - 

University of Gießen (titulares) e Adriana Fernandes Barbosa - UESB (suplente). Data da defesa: 29 de 

junho de 2021; h) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese do doutorando 
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Geraldo Emanuel de Abreu Silva, composta pelos professores Elzimar Goettenauer de Marins Costa 

(orientadora) - UFMG, Luciano Magnoni Tocaia - UFMG, Daniel Mazzaro Vilar de Almeida - UFU, Diego da 

Silva Vargas - UNIRIO e Luiza Santana Chaves Miconi Ferreira - UFMG (titulares) e Thayane Silva 

Campos - UFRN e José Veranildo Lopes da Costa Júnior - UFPB (suplentes). Data da defesa: 22 de julho 

de 2021; i) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação do mestrando 

Ricardo Souza Netto, composta pelos professores Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães (orientadora) - 

UFMG, Ivanete Bernardino Soares - UFOP e Aderlande Pereira Ferraz - UFMG (titulares) e Carlo Sandro 

Campos - UFMG (suplente). Data da defesa: 23 de julho de 2021; j) referendada a indicação da banca 

examinadora de defesa de dissertação do mestrando Luiz Henrique Mendes Brandão, composta pelos 

professores Larissa Santos Ciríaco (orientadora) - UFMG, Ricardo Augusto de Souza - UFMG, Mahayana 

Cristina Godoy - UFRN e Thaís Maíra Machado de Sá - UFMG (titulares) e Mara Passos Guimarães - 

UFMG (suplente). Data da defesa: 30 de julho de 2021; k) referendada a indicação da banca examinadora 

de defesa de dissertação da mestranda Stefânia Aparecida de Lima Silva, composta pelos professores 

Adriana Maria Tenuta de Azevedo (orientadora) - UFMG, Érika Amâncio Caetano - UFMG e Norma 

Barbosa de Lima Fonseca - CMBH (titulares) e Suelen Érica Costa da Silva - CEFET-MG (suplente). Data 

da defesa: 30 de julho de 2021. 2. Projetos definitivos de tese/dissertação - aprovação: a) referendado o 

parecer da Profa. Giselli Mara da Silva que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da 

mestranda Adriana Aparecida de Oliveira, intitulado "ANÁLISE DA ORTOGRAFIA NA ESCRITA DE 

ALUNOS SURDOS DO ENSINO SUPERIOR", sob a orientação da Profa. Daniela Mara Lima Oliveira 

Guimarães. 3. Projetos definitivos de tese/dissertação - indicação de parecerista: a) referendada a 

indicação da Profa. Valdeni da Silva Reis como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do 

mestrando Gabriel Lucas de Ávila e Silva, intitulado "CRENÇAS EM TORNO DA LIBRAS NO CENÁRIO 

ACADÊMICO: Perspectivas e percursos nos processos de ensino/aprendizagem e pesquisa", sob a 

orientação do Prof. Elidea Lúcia Almeida Bernardino; b) referendada a indicação da Profa. Giselli Mara da 

Silva como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Mariana Luisa Barros 

Soares, intitulado "Aprendizagem móvel e ensino de inglês para alunos surdos: possibilidades e desafios", 

sob a orientação do Prof. Elidea Lúcia Almeida Bernardino. 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 Rossana da Cunha Flores, para defesa da tese até 20 de 

dezembro 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 da doutoranda Márcia 

Moura Onofre de Morais para realização de exame de Qualificação até 28 de setembro de 2021; b) 

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

doutoranda Ana Paula Andrade Duarte para realização de exame de Qualificação até 17 de agosto de 

2021; c) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da 

doutoranda Carolina Barbosa Passig Martins para realização de exame de Qualificação até 10 de 

dezembro de 2021; d)referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação 
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de prazo da doutoranda Marilene Gonçalves Dias Machado para realização de exame de Qualificação até 

30 de novembro de 2021; e) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de 

prorrogação de prazo do doutorando Leandro da Silva Moura para realização de exame de Qualificação 

até 31 de julho de 2021. 6. Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação da 

solicitação do doutorando Carlos Guedes Pinto Júnior de integralização de 18 créditos cursados no 

programa de mestrado no POSLIN/UFMG, entre 2018/1 e 2019/1, com anuência de sua orientadora, 

Valdeni da Silva Reis; b) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Carolina Godoi de Faria 

Marques de integralização de 8 créditos, cursados como disciplinas eletivas no POSLIN/FALE/UFMG, 

entre 2020/01 e 2020/02, com anuência de sua orientadora, Lucia de Almeida Ferrari; c) referendada a 

aprovação da solicitação da doutoranda Danúbia da Costa Teixeira de integralização de 11 créditos 

cursados como disciplinas isoladas no POSLIN/FALE/UFMG, entre 2016/01 e 2017/2, com anuência de 

sua orientadora, Luciane Correa Ferreira; d) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Gilmar 

Araújo de Oliveira de integralização de 12 créditos cursados como disciplinas isoladas no 

POSLIN/FALE/UFMG, entre 2017/02 e 2019/1,com anuência de seu orientador, Eduardo Tadeu Roque 

Amaral; e) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Kaciana Fernandes Alonso de 

integralização de 16 créditos cursados no programa de mestrado do POSLIN/FALE/UFMG, entre 2009/01 

e  2009/02, com anuência de sua orientadora, Reinildes Dias; f) referendada a aprovação da solicitação 

da doutoranda Liliane Francisca Batista de integralização de 18 créditos cursados no programa de 

mestrado profissional da FALE/UFMG, entre 2016/01 e 2017/01, com anuência de seu orientador, Leandro 

Rodrigues Alves Diniz; g) referendada a aprovação da solicitação do doutorando Eduardo Andrade Gomes 

de integralização de 16 créditos cursados nos programas de mestrado da UFSC (8 créditos), UFMG (4 

créditos) e Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita Filho (4 créditos), entre  2018/1 e 2020/01, 

com anuência de seu orientador, Guilherme Lourenço de Souza; h) referendada a aprovação da 

solicitação da doutoranda Edna Cristina Silveira de integralização de 18 créditos cursados no programa 

de mestrado em Letras da UFSJ, entre 2017/02 e 2018/01, com anuência de seu orientador, Luiz 

Francisco Dias; i) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Vinícius Saez de Oliveira Coelho 

de integralização de 9 créditos cursados como disciplinas eletivas no POSLIN/FALE/UFMG, entre 2018/01 

e 2019/01, com anuência de seu orientador, Aderlande Pereira Ferraz. 7. Recredenciamentos e 

credenciamentos: a) referendada a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e 

recredenciamento do POSLIN favorável ao recredenciamento permanente da professora Barbara Malveira 

Orfanò em nível de Mestrado; b) referendada a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e 

recredenciamento do POSLIN favorável ao recredenciamento permanente da professora Larissa Santos 

Ciríaco em nível de Mestrado; c) referendada a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e 

recredenciamento do POSLIN favorável ao recredenciamento permanente da professora Maria Antonieta 

Amarante de Mendonça Cohen em nível de Mestrado e Doutorado. 8. Cadastramento de coorientador: a) 

referendada o parecer da CDOC que aprova a solicitação do Prof. Ricardo Augusto de Souza de 

cadastramento da Profa. Mara Passos Guimarães como coorientadora de sua orientanda, a doutoranda 

Flavia Alvarenga de Oliveira. 9. Pós-doutorado – encerramento: a) referendada a aprovação do relatório 
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final da pesquisa de pós-doutorado intitulada “SOBRE O TEMPO: domínios do sentido e(m) 

temporalidades e temporalizações”, de  Nádia Dolores Fernandes Biavati, desenvolvida sob a supervisão 

do Prof. Luiz Francisco Dias, no período de 01/03/2020 a 29/05/2021. 10. Pós-doutorado – acolhimento: 

a) referendada a aprovação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “DA 

MATERIALIDADE DOS TEXTOS AOS POSICIONAMENTOS: ANÁLISE DE DISCURSOS DE 

GRADUANDOS DE IES MINEIRAS SOBRE SEU PROCESSO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E 

PROFISSIONAL” de Ev'Ângela Batista Rodrigues De Barros, a ser desenvolvida sob a supervisão do 

Prof. Wander Emediato De Souza, no período de 01/09/2021 a 30/08/2022; b) referendada a aprovação 

de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “OPINIÕES POLÍTICAS EM POLÊMICAS 

DIGITAIS: A BUSCA POR UMA METODOLOGIA DE ANÁLISE ARGUMENTATIVA INTEGRADA” de 

Rodrigo Seixas Pereira Barbosa, a ser desenvolvida sob a supervisão do Prof. Wander Emediato De 

Souza, no período de 26/07/2021 a 26/07/2022. 11. Trancamento de matrícula: a) referendada a 

solicitação do doutorando Carlos Guedes Pinto Júnior de trancamento total de matrícula no primeiro 

semestre de 2021, por razões médicas de familiares; b) referendada a solicitação do doutorando Felipe 

José Fernandes Macedo de trancamento total de matrícula no primeiro semestre de 2021, por razão 

médica. II. DELIBERAÇÕES: 1. Aprovada a proposta do  Prof. Luiz Francisco Dias de reoferecimento do 

curso de Especialização em Língua Portuguesa: Teorias e Práticas de Ensino de Leitura e Produção de 

Textos, do qual é coordenador, para os anos de 2022 e 2023, com 80 vagas para cada semestre letivo. 2. 

Aprovada a proposta do Prof. Ricardo Augusto de Souza sobre a criação da Linha de Pesquisa 

em Plurilinguismo, Políticas Linguísticas e Educação Bilíngue, junto à área de concentração em 

Linguística Aplicada do Poslin. Projetos de pesquisa vinculados: 1. Avaliação do ensino de L2/Ln a surdos 

utilizando a Libras na interação (Profa. Elidea Bernardino); 2.  "Políticas linguísticas em contextos de 

migração de crise". (Prof. Leandro Diniz). Os demais projetos, do professor Ricardo de Souza e da profa. 

Giselli serão encaminhados também em breve. 3. Aprovada a proposta de apoio financeiro aos serviços 

de editoração dos periódicos da Fale. Valor estimado: RS 10.000,00 (dez mil reais). O coordenador 

informou que há verba suficiente no Poslin para o auxílio. O Poslin já vinha pagando serviços editoriais 

para os periódicos e a proposta é prorrogar o auxílio por mais 3 meses a pedido do editor da Relin, caso 

seja necessário, de modo a manter a regularidade de publicações dos periódicos da Fale. 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, 12 de julho de 2021.  

 

Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                     

Coordenador 

Flávia da Fonseca Almeida 

Secretária 

 


