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ATA DA 251ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Ao décimo terceiro dia do mês de setembro do ano de 2021, segunda-feira, por videoconferência, foi 

realizada a ducentésima quinquagésima primeira 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 (representante da área de Linguística do 

Texto e do Discurso), Profa. Daniervelin Renata Marques Pereira - suplente e Profa. Elzimar Goettenauer 

de Marins Costa (representantes da área de Linguística Aplicada), Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu e 

Profa. Giselli Mara da Silva - suplente (representantes da área de Linguística Teórica e Descritiva), João 

Pedro Marques Cirino e Elisa Mattos de Sá (representantes discentes). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 

250ª reunião, realizada no dia 09 de agosto de 2021. ORDEM DO DIA: I. COMUNICAÇÕES: Ciclo de 

Palestras do Apoio Pedagógico: para uma aproximação com as pesquisas linguísticas. II. 

REFERENDAMENTOS: 1. Bancas examinadoras / Liberação de defesas: a) referendada a indicação da 

banca do exame de qualificação da doutoranda Ana Paula Andrade Duarte, composta pelos professores 

Christian Jean-Marie Regis Degache (orientador) - UFMG, Leandro Rodrigues Alves Diniz - UFMG e Laura 

Janaina Dias Amato - UNILA (titulares) e Angela Erazo Munoz - UFPB (suplente). Data da defesa: 17 de 

agosto de 2021; b) referendada a indicação da banca do exame de qualificação do doutorando Henrique 

Campos Freitas, composta pelos professores Sônia Maria de Oliveira Pimenta (orientadora) - UFMG, Záira 

Bomfante dos Santos (coorientadora) - UFES, Maria Carmen Aires Gomes - UFV e Ariel Novodvorski - 

UFU (titulares) e Maria de Fátima Garrido Rodrigues - Faculdade Unica/UFMG (suplente). Data da defesa: 

23 de agosto de 2021; c) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação do 

mestrando Eduardo Moreira Dias, composta pelos professores Ricardo Augusto de Souza (orientador) - 

UFMG, Luciana Lucente - UFAL e Amanda Post da Silveira - UFSCar (titulares) e Mara Passos Guimarães 

- UFMG (suplente). Data da defesa: 30 de agosto de 2021; d) referendada a indicação da banca 

examinadora de defesa de tese da doutoranda Arabela Vieira dos Santos Silva e Franco, composta pelos 

professores Maralice de Souza Neves (orientadora) - UFMG, Monica Maria Farid Rahme - UFMG, Leandro 

Rodrigues Alves Diniz - UFMG, Gisele Fernandes Loures - IFSULDEMINAS e Ernesto Sérgio Bertoldo - 

UFU (titulares) e Henrique Rodrigues Leroy - UFMG e Ricardo Augusto de Souza - UFMG (suplentes). 

Data da defesa: 31 de agosto de 2021; e) 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: 02 de setembro de 2021; f) 

referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Michelle Nogueira Lara Prado, 

composta pelos professores Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães (orientadora) - UFMG, Liliane Pereira 

Barbosa - UNIMONTES e Idalena Oliveira Chaves - UFV (titulares) e Raquel Márcia Fontes Martins - 

UFLA (suplente). Data da defesa: 15 de setembro de 2021; g) referendada a indicação da banca do 

exame de qualificação do doutorando Fernando Suarez de Oliveira, composta pelos professores Maria 

Beatriz Nascimento Decat (orientadora) - UFMG, Emanuel da Silva Fontel - UFPA e Regina Lúcia Péret 
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Dell'Isola - UFMG (titulares) e Jairo Venício Carvalhais Oliveira - UFMG (suplente). Data da defesa: 30 de 

setembro de 2021; h) 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. 2. Projetos 

definitivos de tese/dissertação - aprovação: a) referendado o parecer da Profa. Viviane Cristina Vieira que 

aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Alexandra Bittencourt de Carvalho, intitulado 

"POR UMA PROPOSTA TEÓRICO-METODOLÓGICA DE UMA ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA 

INTERSECCIONAL", sob a orientação da Profa. Maria Carmen Aires Gomes; b) referendado o parecer da 

Profa. Raquel Lima Abreu Aoki que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando Anderson 

Nunes Rocha, intitulado "PADRÕES EMERGENTES EM RELAÇÕES SISTÊMICAS NUMA 

COMUNIDADE DE FANFICTIONS: OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DA 

LÍNGUA PORTUGUESA", sob a orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga; c) referendado o 

parecer da Profa. Adelma Lúcia de Oliveira Silva Araújo que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese 

da doutoranda Silvane Aparecida Gomes, intitulado "TECNOLOGIAS MÓVEIS, METODOLOGIAS ATIVAS 

E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA SOB A LUZ DA SEMIÓTICA DISCURSIVA", sob a orientação da 

Profa. Ana Cristina Fricke Matte; d) referendado o parecer do Prof. Clara Zeni Camargo Dornelles que 

aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Nilmara Milena da Silva Gomes, intitulado "A 

SALA DE AULA EM MOVIMENTO: ATIVIDADES POTENCIALMENTE POSITIVAS PARA O 

ACOLHIMENTO EM LÍNGUAS DE MIGRANTES DE CRISE", sob a orientação do Prof. Leandro 

Rodrigues Alves Diniz; e) referendado o parecer da Profa. Luciana de Oliveira Silva que aprova na íntegra 

o projeto definitivo de tese da doutoranda Rafaela Carla Santos de Sousa, intitulado "COMPETÊNCIA 

DIGITAL NA VISÃO DA COMPLEXIDADE: um estudo sobre a formação de professores de língua inglesa", 

sob a orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga; f) referendado o parecer do Prof. Lorenzo 

Teixeira Vitral que aprova na íntegra 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; g) referendado o parecer do Prof. Ricardo Augusto de Souza que aprova na íntegra o projeto 

definitivo de tese da mestranda Ana Lúcia Surerus Pitanguy Marques, intitulado " “Science and Geography 

lexicons in English for learners in FUNDAMENTAL1: A Corpus-Based Investigation”", sob a orientação da 

Profa. Deise Prina Dutra. 3. Projetos definitivos de tese/dissertação - indicação de parecerista: a) 

referendada a indicação da Profa. Raquel Lima Abreu Aoki como parecerista para o projeto definitivo de 

tese do doutorando Anderson Nunes Rocha, intitulado "PADRÕES EMERGENTES EM RELAÇÕES 

SISTÊMICAS NUMA COMUNIDADE DE FANFICTIONS: OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM NO 

CONTEXTO DA LÍNGUA PORTUGUESA", sob a orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga; b) 

referendada a indicação da Profa. Adelma Lúcia de Oliveira Silva Araújo como parecerista para o projeto 

definitivo de tese da doutoranda Silvane Aparecida Gomes, intitulado "TECNOLOGIAS MÓVEIS, 
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METODOLOGIAS ATIVAS E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA SOB A LUZ DA SEMIÓTICA 

DISCURSIVA", sob a orientação da Profa. Ana Cristina Fricke Matte; c) 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; d) referendada a 

indicação do Prof. Clara Zeni Camargo Dornelles como parecerista para o projeto definitivo de tese da 

doutoranda Nilmara Milena da Silva Gomes, intitulado "A SALA DE AULA EM MOVIMENTO: ATIVIDADES 

POTENCIALMENTE POSITIVAS PARA O ACOLHIMENTO EM LÍNGUAS DE MIGRANTES DE CRISE", 

sob a orientação do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz; e) referendada a indicação da Profa. Luciana de 

Oliveira Silva como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Rafaela Carla Santos de 

Sousa, intitulado "COMPETÊNCIA DIGITAL NA VISÃO DA COMPLEXIDADE: um estudo sobre a 

formação de professores de língua inglesa", sob a orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga; f) 

referendada a indicação da Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães como parecerista para o projeto 

definitivo de tese da doutoranda Cristiane Aparecida Soares da Silva Rozenfeld, intitulado "Análise do 

priming lexical de expressões idiomáticas em dicionários tipo 4: por uma abordagem lexical do ensino da 

língua portuguesa", sob a orientação do Prof. Aderlande Pereira Ferraz; g) referendada a indicação da 

Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães como parecerista para o projeto definitivo de tese da 

doutoranda Fernanda Junia Aparecida Teixeira da Conceição, intitulado "O DESENVOLVIMENTO DA 

COMPETÊNCIA LEXICAL A PARTIR DA REESCRITA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

DA PRODUÇÃO DE TEXTO: ANÁFORAS NOMINAIS", sob a orientação do Prof. Aderlande Pereira 

Ferraz; h) referendada a indicação da Profa. Vanderlice dos Santos Andrade Sól como parecerista para o 

projeto definitivo de tese da doutoranda Isabela de Oliveira Campos, intitulado "Parceria Universidade-

Escola na Formação de Professores de Inglês: Interrogando a linguagem na relação com o/no espaço (do) 

outro", sob a orientação da Profa. Valdeni da Silva Reis; i) referendada a indicação da Profa. Carla Nunes 

Vieira Tavares como parecerista para 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; j) referendada a indicação da Profa. Maralice de Souza Neves como parecerista para o projeto 

definitivo de tese da doutoranda Ana Carolina Silva de Oliveira, intitulado "Do rompimento da barragem de 

Mariana - MG à (des)construção do sujeito pé de pombo: um olhar pela lente da língua inglesa", sob a 

orientação da Profa. Valdeni da Silva Reis; k) referendada a indicação da Profa. Thaïs Cristófaro Alves da 

Silva como parecerista para 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; l) referendada a 

indicação do Prof. Diego Maurício Barbosa como parecerista para 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. 4. Prorrogação de prazo de conclusão do curso: a) referendado o parecer da CDIS 
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favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda 

Natália Mariloli Santos Giarola Castro, para defesa da tese até 13 de dezembro de 2021; b) referendado o 

parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso 

do doutorando André Luiz Rosa Teixeira, para defesa da tese até 30 de novembro de 2021; c) 

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

conclusão do curso da mestranda Ludmilla Teixeira Lima, para defesa da dissertação até 28 de fevereiro 

de 2022. Comentários: três membros votaram contra a prorrogação: Wander Emediato de Souza, João 

Pedro Marques Cirino e Elisa Mattos de Sá. Abstenção: Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira; d) 

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

conclusão de curso da doutoranda Marlei Rose Renzetti Tartoni, para a defesa da tese até 30 de 

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

prorrogação de prazo para conclusão do curso do doutorando Rodrigo Araújo e Castro, para defesa da 

tese até 31 de dezembro de 2021. 5. Prorrogação de prazo de realização de exame de Qualificação: 

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 1º de novembro de 

2021. 6. Prorrogação de prazo de entrega de projeto definitivo: referendado o parecer da CDIS favorável à 

aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para entrega de projeto definitivo do doutorando 

Rodrigo Pires Paula até 25 de fevereiro de 2022. 7. Integralização/Aproveitamento de créditos: a) 

referendada a aprovação da solicitação do mestrando Davidson Henrique Da Silva Padrão de 

integralização de 8 créditos cursados como disciplinas eletivas na FAFICH/UFMG, entre 2018/01 e 2018/2, 

com anuência de sua orientadora, Gláucia Muniz Proença Lara; b) referendada a aprovação da solicitação 

da doutoranda Geizielle Nathália França Athouguia de integralização de 18 créditos, cursados no 

programa de mestrado no FALE/UFMG, entre 2016/02 e 2017/01, com anuência de seu orientador, Luiz 

Francisco Dias; c) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Guilherme Henrique Ribeiro 

Costa de integralização de 7 créditos cursados como disciplinas isoladas no POSLIN/FALE/UFMG, entre 

2018/02 e 2019/01, com anuência de sua orientadora, Aléxia Teles Duchowny; d) referendada a 

aprovação da solicitação do doutorando Jeander Cristian da Silva de integralização de 18 créditos 

cursados no programa de mestrado do POSLIN/FALE/UFMG, entre 2019/01 e 2020/2,com anuência de 

sua orientadora, Maria Cândida Trindade Costa de Seabra; e) referendada a aprovação da solicitação da 

doutoranda Lilian Aparecida Vimieiro Pascoal de integralização de 18 créditos cursados no programa de 

mestrado do POSLIN/FALE/UFMG, entre 2016/01 e  2017/01, com anuência de sua orientadora, Andrea 

Machado De Almeida Mattos; f) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Silvia Raquel 

Barbosa Castelo Branco de integralização de 2 créditos cursados como disciplina isolada na Universidade 

Estadual de Santa Cruz, em 2021/01, com anuência de sua orientadora, Helcira Maria Rodrigues de Lima; 

g) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Vinícius Pereira de Souza Cruz de integralização 

de 4 créditos cursados como disciplina eletiva na POSLIN/FALE/UFMG, em 2019/1, com anuência de seu 

orientador, Eduardo Tadeu Roque Amaral; h) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Bruna 
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Carvalho Zarattini de integralização de 2 créditos cursados como disciplina isolada na Universidade 

Estadual de Santa Cruz, em 2021/01, com anuência de sua orientadora, Helcira Maria Rodrigues de Lima; 

i) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Pedro Henrique dos Santos Malafaia de 

integralização de 8 créditos cursados como disciplina isolada na Universidade Federal de São Carlos, em 

2020/2, com anuência de seu orientador, Leandro Rodrigues Alves Diniz; j) referendada a aprovação da 

solicitação da mestranda Rute Ferreira Fraga de integralização de 4 créditos cursados como disciplina 

eletiva da FAFICH/UFMG, em 2020/2, com anuência de sua orientadora, Gláucia Muniz Proença Lara; k) 

referendada a aprovação da solicitação do doutorando Welber Nobre dos Santos de integralização de 16 

créditos cursados no programa de mestrado do POSLIN/UFMG, entre 2019/1 e 2019/2, com anuência de 

seu orientador, Eduardo Tadeu Roque Amaral. 8. Dispensa de estágio de docência na graduação: a) 

referendada a aprovação de dispensa de estágio de docência da doutoranda Vivian Pinto Riolo por ter 

atuado como docente de ensino superior junto ao curso de graduação de licenciatura em Letras-

Português, modalidade presencial, ofertado pelo IFES – Campus Vitória, no período de 23/07/2018 a 

10/07/2020; b) referendada a aprovação de dispensa de estágio de docência da doutoranda Cecília Valle 

Souza Toledo por ter atuado como docente de ensino superior junto ao curso de graduação em Letras da 

FALE, ministrando a disciplina de “Fundamentos de Fonética” (30h/a), no 1º semestre de 2019. 9. Pós-

doutorado – encerramento: referendada a aprovação do relatório final da pesquisa de pós-doutorado 

intitulada “OFERTA DE DISCIPLINA: REPOSITÓRIO DE ATIVIDADES DE GRAMÁTICA APLICADAS AO 

TEXTO PARA USO DA COMUNIDADE ESCOLAR”, de Anya Karina Campos D’Almeida e Pinho, 

desenvolvida sob a supervisão do Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães, no período de 

01/08/2018 a 31/07/2021. 10. Pós-doutorado – prorrogação: a) referendada a aprovação de prorrogação 

de prazo da pesquisa de pós-doutorado intitulada "Teorias do Caos E Sistemas Adaptativos Complexos 

em Linguística Aplicada: O Estado da Arte na Linguística Brasileira.” de Antônio Duarte Fernandes Távora, 

desenvolvida sob a supervisão da Profa. Junia de Carvalho Fidelis Braga, para o período de 30/10/2021 a 

30/10/2022; b) referendada a aprovação de prorrogação de prazo da pesquisa de pós-doutorado intitulada 

"As representações do Islamismo e a provável construção de um novo ethos dos mulçumanos feitas pela 

mídia de referência no Brasil, após os atentados de 11 de setembro de 2001.” de Eduardo Assunção 

Franco, desenvolvida sob a supervisão do Prof. Wander Emediato de Souza, para o período de 

01/11/2021 a 31/10/2022, com renovação da bolsa PNPD-Capes. 11. Estágio de docência na graduação: 

referendada a aprovação do estágio de docência da doutoranda Letícia Gantizias Abreu, junto ao curso de 

graduação em Letras da FALE, nas disciplinas de OFICINA DE TEXTO: INTRODUÇÃO AOS GÊNEROS 

ACADÊMICOS (30h/a) e OFICINA DE TEXTO: LÍNGUA, TEXTO E DISCURSO, a serem ministradas no 2º 

semestre de 2021. 12. Trancamento de matrícula: referendada a aprovação da solicitação da doutoranda 

Graciele Kerlen Pereira Maia de trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2021, por razão 

de licença a maternidade. III. DELIBERAÇÕES: 1. Aprovada a indicação da professora Janayna Maria da 

Rocha Carvalho para integrar a Equipe Editorial da RELIN – Revista de Estudos da Linguagem, na 

condição de Editora-Chefe, juntamente com o professor Gustavo Ximenes Cunha, decisão tomada em 

reunião realizada em 03 de setembro de 2021, entre os referidos professores. 2. Discutidas as 
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modificações da Resolução 01/2020 do Poslin, que trata sobre os critérios de credenciamento e 

recredenciamento de Docentes ao Programa, de acordo com a Minuta de Sugestões anexa. Comentários: 

A minuta de nova resolução de credenciamento será votada, em definitivo, na próxima reunião. 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, 13 de setembro de 

2021.  

 

Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                     

Coordenador 

Flávia da Fonseca Almeida 

Secretária 

 

 


