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ATA DA 250ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

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

ducentésima quinquagésima 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. Eduardo Tadeu Roque Amaral (suplente) 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 249ª reunião 

realizada em 12/07/2021. ORDEM DO DIA: I. COMUNICAÇÕES: 1. Conversão de parte dos recursos 

de custeio Proex-Capes 2021 em bolsas de mestrado e doutorado: o coordenador comunicou ao 

colegiado que em comum acordo com a Comissão de Assuntos Financeiros do Poslin, decidiu-se pela 

conversão de parte dos recursos de custeio do PROEX-CAPES para 2021, no valor de R$ 204.040,00, 

em 3 bolsas de mestrado e 3 bolsas de doutorado, temporárias de 7 meses, no valor total de R$ 

77.700,00, a ser deduzido dos recursos de 2021. Essa conversão foi permitida pela Capes através do 

ofício circular 19/2021. A decisão, que beneficia estudantes do programa em um contexto de pandemia 

que afeta a todos, foi possível porque, no atual contexto, há pouca demanda de recursos de custeio de 

diárias e passagens em razão do distanciamento social. Os membros do colegiado se posicionaram 

favoráveis à decisão da coordenação.  2. Revisão da resolução de credenciamento e 

recredenciamento de docentes: foi comunicado aos membros do colegiado o recebimento de uma carta 

assinada por docentes do programa, e outros ainda não credenciados, solicitando abertura de discussão 

no colegiado sobre alguns artigos da resolução 01/2020 e apresentando sugestões de revisão. O 

coordenador comunicou que já havia interesse da coordenação em se proceder a uma revisão da dita 

resolução, especialmente no que diz respeito às docentes em licença-maternidade, ao perfil do docente e 

outros pontos e que, assim, seria recomendável a abertura de discussão para que se atualizasse a 

resolução de forma mais perene. O colegiado concordou com o encaminhamento das propostas à 

Comissão de Assuntos Docentes para posterior discussão no colegiado. 3. Avaliação quadrienal – 

destaques: a coordenação comunicou ao colegiado a conclusão da última etapa da avaliação quadrienal 

2017-2020 com a inserção dos destaques do Poslin na Plataforma Sucupira. Foram, no total, 601 

destaques, abarcando a produção docente, discente e de egressos, bibliográfica e técnica.  4. Chamada 

CNPq n° 02/2021 - Apoio à Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação: Bolsas de Mestrado e 

Doutorado - Solicitação de bolsas do Poslin aprovada. O coordenador comunicou ao colegiado o 

recebimento de mais 8 novas bolsas, sendo 6 bolsas de mestrado e 2 bolsas de doutorado, pelo CNPq, 

em virtude da aprovação do Projeto Institucional do Programa de Pós-graduação em Estudos 

Linguísticos, elaborado pela coordenação e enviado à Chamada do CNPq. O projeto do Poslin foi bem 

avaliado pelo CNPq e permitiu a recomposição parcial das cotas em processo de recolhimento pelo CNPq 

em razão da transição do Modelo de Concessão por Cotas para o Novo Modelo via chamadas anuais.  II. 
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REFERENDAMENTOS: 1. Bancas examinadoras / Liberação de defesas: a) 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; b) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese do doutorando 

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; c) 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; d) 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; e) referendada a indicação da banca do exame de 

qualificação do doutorando Leandro da Silva Moura, composta pelos professores Helcira Maria Rodrigues 

de Lima (orientadora) - UFMG, Wander Emediato de Souza - UFMG e Rubens Damasceno Morais - UFG 

(titulares) e Gustavo Ximenes Cunha - UFMG (suplente). Data da defesa: 30 de julho de 2021; f) 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Giovana Perini Frizera 

de Morais Loureiro, composta pelos professores Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (orientadora) - 

UFMG, Gustavo Ximenes Cunha - UFMG, Ana Lucia Tinoco Cabral - USP, Jairo Venício Carvalhais 

Oliveira - UFMG e Flavia Colen Meniconi - UFAL (titulares) e Monique Vieira Miranda - UFMG e Alexandre 

José Pinto Cadilhe de Assis Jácome - UFJF (suplentes). Data da defesa: 10 de agosto de 2021; g) 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Geisa Mara Batista, 

composta pelos professores Lorenzo Teixeira Vitral (orientador) - UFMG, Eliana da Silva Tavares - FURG, 

Maria Jussara Abraçado de Almeida - UFF, Márcia Cristina de Brito Rumeu - UFMG e Ulrike Agathe 

Schröder - UFMG (titulares) e Mayara Nicolau de Paula - UFMG e Eunice Maria das Dores Nicolau - 

UFMG (suplentes). Data da defesa: 26 de agosto de 2021; h) referendada a indicação da banca do exame 

de qualificação do doutorando Ricardo José Alves, composta pelos professores Ana Larissa Adorno 

Marciotto Oliveira (orientadora) - UFMG, Giacomo Patrocinio Figueredo - UFOP e Leonardo Pereira Nunes 

- UFMG (titulares) e Monique Vieira Miranda - UFMG (suplente). Data da defesa: 03 de setembro de 2021. 

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

Silva Reis que aprova na íntegra 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 
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Almeida Bernardino; b) referendado o parecer da Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos que aprova 

na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Emmanuelle Pereira da Costa, intitulado "O Inglês 

como meio de instrução: uma ferramenta estratégica da internacionalização em casa no contexto da 

educação superior.", sob a orientação da Profa. Deise Prina Dutra; c) referendado o parecer da Profa. Ana 

Larissa Adorno Marciotto Oliveira que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando 

Daniel Martins de Brito, intitulado "O funcionamento da relação de preparação em entrevistas: uma 

abordagem interacionista", sob a orientação do Prof. Gustavo Ximenes Cunha. 3. Projetos definitivos de 

tese/dissertação – indicação de parecerista: a) referendada a indicação da Profa. Andréa Machado de 

Almeida Mattos como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Emmanuelle Pereira da 

Costa, intitulado "O Inglês como meio de instrução: uma ferramenta estratégica da internacionalização em 

casa no contexto da educação superior.", sob a orientação da Profa. Deise Prina Dutra; b) referendada a 

indicação da Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira como parecerista para o projeto definitivo de 

dissertação do mestrando Daniel Martins de Brito, intitulado "O funcionamento da relação de preparação 

em entrevistas: uma abordagem interacionista", sob a orientação do Prof. Gustavo Ximenes Cunha; c) 

referendada a indicação do Prof. Ricardo Augusto de Souza como parecerista para o projeto definitivo de 

tese da doutoranda Ana Lúcia Surerus Pitanguy Marques, intitulado "Science and Geography lexicons in 

English for learners in FUNDAMENTAL 1: a corpus-based investigation", sob a orientação da Profa. Deise 

Prina Dutra; d) referendada a indicação do Prof. Lorenzo Teixeira Vitral como parecerista para o projeto 

definitivo de tese da doutoranda Ludmila Reis Pinheiro, intitulado "A alternância teu/seu em cartas 

oitocentistas e novecentistas: um estudo no âmbito da sociolinguística histórica do português brasileiro.", 

sob a orientação da Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu. 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 Mariana Ferreira Ruas, para defesa da tese até 29 de outubro de 

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

para conclusão do curso da doutoranda Nívia Aniele Oliveira, para defesa da tese até 15 de outubro de 

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

para conclusão do curso da doutoranda Bárbara Helohá Falcão Teixeira, para defesa da tese até 28 de 

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

prazo para conclusão do curso da mestranda Jéssica Ceritello Alves, para defesa da tese até 30 de 

novembro de 2022. 5. Prorrogação de prazo de entrega de projeto definitivo: a) referendado o parecer da 

CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para entrega de projeto definitivo da 

doutoranda Juraci da Silva Carmo até 1º de setembro de 2021; b) referendado o parecer da CDIS 

favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para entrega de projeto definitivo da 

doutoranda Nilmara Milena da Silva Gomes até 20 de agosto de 2021; c) referendado o parecer da CDIS 

favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para entrega de projeto definitivo do 

doutorando Vagno Vales Lacerda até 31 de outubro de 2021. 6. Integralização/Aproveitamento de 

créditos: a) referendada a aprovação da solicitação do doutorando Newton Vieira Lima Neto de 

integralização de 17 créditos cursados no programa de mestrado da UNB – Universidade de Brasília, 



 
 

Universidade Federal de Minas Gerais 
Faculdade de Letras 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos 

    

 

4 
 

entre 2017/01 e 2018/1, com anuência de sua orientadora, Luciane Corrêa Ferreira; b) referendada a 

aprovação da solicitação do doutorando Wellington Araujo Mendes Junior de integralização de 11 créditos, 

cursados como disciplinas isoladas na UNICAMP (8 créditos), em 2021/01, e no CEFET/MG (3 créditos), 

em 2020/01, com anuência de sua orientadora, Thaïs Cristófaro Alves Da Silva; c) referendada a 

aprovação da solicitação da mestranda Clauâne Pâmela Dias Carolino de integralização de 16 créditos 

cursados como disciplinas eletivas no POSLIN/FALE/UFMG (8 créditos), entre 2019/02 e 2020/2, e 

disciplina cursada na UNICAMP (8 créditos), em 2021/01, com anuência de seu orientador, Fábio Bonfim 

Duarte; d) referendada a aprovação da solicitação do doutorando Gabriel Campos Fernandino de 

integralização de 2 créditos cursados como disciplina isolada na Universidade Estadual de Santa Cruz, 

em 2021/1, com anuência de sua orientadora, Helcira Maria Rodrigues de Lima.  7. Recredenciamentos e 

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

recredenciamento do POSLIN favorável ao recredenciamento permanente da professora Márcia Cristina 

de Brito Rumeu 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 Fabio Alves da Silva Junior em nível de Mestrado e Doutorado. 8. Mudança de orientação: a) 

referendada a solicitação de mudança de orientação da doutoranda Juraci da Silva Carmo da Profa. Thaïs 

Cristófaro Alves Da Silva para a Profa. Aléxia Teles Duchowny, com a anuência de ambas as professoras; 

b) referendada a solicitação de mudança de orientação da mestranda Carolina Gonçalves Manoel da 

Profa. Luana Amaral para a Profa. Thaïs Cristófaro Alves Da Silva, com a anuência de ambas as 

professoras. 9. Pós-doutorado – encerramento: referendada a aprovação do relatório final da pesquisa de 

pós-doutorado intitulada “LINGUAGEM E RESISTÊNCIA: O VOCABULÁRIO DA CERÂMICA 

PRODUZIDA PELAS ARTESÃS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE ITAMATATIUA”, de Raquel Pires 

Costa, desenvolvida sob a supervisão do Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra, no período de 

01/09/2020 a 31/07/2021. 10. Pós-doutorado – acolhimento: a) referendada a aprovação de acolhimento 

da pesquisa de pós-doutorado intitulada “O TESTEMUNHO DE HOMOSSEXUAIS SOBREVIVENTES DO 

REGIME NACIONAL-SOCIALISTA: UM OLHAR ARGUMENTATIVO FRENTE A UMA POTENCIAL 

DENEGAÇÃO DISCURSIVA”, de Fábio Ávila Arcanjo, a ser desenvolvida sob a supervisão da Profa. 

Helcira Maria Rodrigues de Lima, no período de 18/08/2021 a 18/08/2022; b) referendada a aprovação de 

acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “PORTUGUÊS LÍNGUA 

ADICIONAL/ESTRANGEIRA (PLA/PLE) NO CONTEXTO DA AMAZÔNIA: POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E 

INSTITUCIONAIS DE DIFUSÃO E DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES”, de Rosivaldo Gomes, a ser 

desenvolvida sob a supervisão do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz, no período de 01/08/2021 a 

28/02/2022. 11. Oferta de disciplinas 2021/02: referendada a aprovação do quadro de ofertas de 

disciplinas para o segundo semestre letivo de 2021, conforme documento arquivado na secretaria. 12. 

Oferta de vagas de mestrado/doutorado 2022: a) referendada a aprovação da oferta de 103 vagas de 

mestrado e 44 vagas de doutorado para a Seleção 2022, conforme documento arquivado na secretaria do 

Programa. III. DELIBERAÇÕES: 1. Aprovada a solicitação da Comissão Examinadora da defesa do 
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mestrando Luiz Henrique Mendes Brandão para lhe conceder um prazo adicional de 6 (seis) meses para 

a apresentação de uma nova versão de sua Dissertação. 2. Aprovada a indicação da composição das 

bancas que participarão da seleção dos candidatos do Processo Seletivo de Mestrado e Doutorado 2022 

do Poslin. 3. O colegiado discutiu o pedido de auxílio financeiro da Profa. Giselli Mara da Silva para 

publicação de seu livro “O BILINGUISMO DOS SURDOS:  perfis linguísticos e usos da Libras e do 

português e se manifestou favorável ao seu financiamento, aguardando os devidos orçamentos para uma 

deliberação em definitivo. 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, 09 de agosto de 2021.  

 

Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                     

Coordenador 

Flávia da Fonseca Almeida 

Secretária 

 


