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ATA DA 252ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Ao décimo terceiro dia do mês de outubro do ano de 2021, quarta-feira, por videoconferência, foi realizada 

a ducentésima quinquagésima segunda 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. Marisa Mendonça Carneiro 

– suplente (representante 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 e Pedro Henrique dos 

Santos Malafaia - suplente (representantes discentes). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 251ª reunião, 

realizada no dia 13 de setembro de 2021. ORDEM DO DIA: I. REFERENDAMENTOS: 1. Bancas 

examinadoras / Liberação de defesas: a) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de 

dissertação da mestranda Karlla Andrea Leal Cruz, composta pelos professores Ana Cristina Fricke Matte 

(orientadora) - UFMG, Ana Carolina Cortez Noronha - USP, Daniervelin Renata Marques Pereira - UFMG e 

Thiago Moreira Correa - FCLAr - UNESP (titulares) e Adelma Lúcia de Oliveira Silva Araújo - UFOP 

(suplente). Data da defesa: 07 de outubro de 2021; b) referendada a indicação da banca examinadora de 

defesa de tese da doutoranda Patricia Christina dos Reis, composta pelos professores Valdeni da Silva 

Reis (orientadora) - UFMG, Fernanda Peçanha Carvalho - Colégio Técnico da UFMG, Hilda Simone 

Henriques Coelho - UFV, Vanderlice dos Santos Andrade Sól - UFOP e Miriam Lúcia dos Santos Jorge - 

UMSL (titulares) e Andréa Machado de Almeida Mattos - UFMG e Maralice de Souza Neves - UFMG 

(suplentes). Data da defesa: 15 de outubro de 2021; c) referendada a indicação da banca examinadora de 

defesa de dissertação da mestranda Roberta Queiroz Lessa Viola, composta pelos professores Heliana 

Ribeiro de Mello (orientadora) - UFMG, Adriano Alonso Veloso - UFMG, Tommaso Raso - UFMG e Valeria 

Correa Vaz de Paiva - Topos Institute, Berkeley (titulares) e Bruno Neves Rati de Melo Rocha - UFMG 

(suplente). Data da defesa: 15 de outubro de 2021; d) referendada a indicação da banca examinadora de 

defesa de tese da doutoranda Nívia Aniele Oliveira, composta pelos professores Thaïs Cristófaro Alves da 

Silva (orientadora) - UFMG, Adriana Silvia Marusso - UFOP, Clerton Barbosa - UERN, Daniela Mara Lima 

Oliveira Guimarães - UFMG e Maria Mendes Cantoni - UFMG (titulares) e Ubiratã Kickhöfel Alves - 

UFRGS e Katiene Nascimento - UFERSA (suplentes). Data da defesa: 20 de outubro de 2021; e) 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Dinalva Andrade 

Martins, composta pelos professores Elidea Lúcia Almeida Bernardino (orientador) - UFMG, Carlos 

Henrique Rodrigues - UFSC e Guilherme Lourenço de Souza - UFMG (titulares) e Giselli Mara da Silva - 

UFMG (suplente). Data da defesa: 20 de outubro de 2021; f)referendada a indicação da banca 

examinadora de defesa de tese da doutoranda Mariana Ferreira Ruas, composta pelos professores 

Elzimar Goettenauer de Marins Costa (orientadora) - UFMG, Luciana Maria Almeida de Freitas - UFF, 

Maria Carmen Aires Gomes - UFV, Sandra Lúcia Escovedo Selles - UFF, Vanderlice dos Santos Andrade 

Sól - UFOP e Daniel Mazzaro Vilar de Almeida - UFU (titulares) e Dayala Paiva de Medeiros Vargens - 
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UFF e Joziane Ferraz de Assis - UFV (suplentes). Data da defesa: 29 de outubro 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 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; b) referendado o parecer do Prof. Lorenzo Teixeira Vitral que 

aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando Luiz Egito de Souza Barros, intitulado "A 

DINÂMICA VARIÁVEL TU/VOCÊ EM CARTAS PIAUIENSES NOVECENTISTAS: um percurso histórico.", 

sob a orientação da Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu; c) referendado o parecer da Profa. Maria 

Cândida Trindade Costa de Seabra que aprova na íntegra 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) referendado o parecer da Profa. Vanderlice 

dos Santos Andrade Sól que aprova na íntegra 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; e) referendado o parecer da Profa. Maralice de Souza Neves que aprova na íntegra 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; f) referendado o parecer do Prof. Christian Jean-Marie Regis 

Degache que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Liliane Francisca Batista, 

intitulado "A construção de uma política linguística para migrantes nas escolas municipais de Belo 

Horizonte", sob a orientação do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz; g) referendado o parecer da Profa. 

Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães que aprova na íntegra 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; h) referendado o parecer da Profa. Daniela Mara Lima 

Oliveira Guimarães que aprova na íntegra 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. 3. Projetos definitivos de 

tese/dissertação - indicação de parecerista: a) referendada a indicação do Prof. Christian Jean-Marie 

Regis Degache como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Liliane Francisca Batista, 

intitulado "A construção de uma política linguística para migrantes nas escolas municipais de Belo 

Horizonte", sob a orientação do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz; b) referendada a indicação da Profa. 

Marisa Mendonça Carneiro como parecerista para 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. 4. Prorrogação de prazo de conclusão de curso: referendado o parecer da 
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CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da 

mestranda Jéssica Ceritello Alves, para defesa da tese até 25 de fevereiro de 2022. 5. 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 Diogo Souto Simões, 

até 30 de novembro de 2021. 6. Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação 

da solicitação da mestranda Fernanda Tavares Paiva de integralização de 4 créditos cursados como 

disciplinas eletivas na FAE/UFMG, entre 2011/01 em 2021/1, com anuência de seu orientador, Ronaldo 

Corrêa Gomes Júnior; b) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Thaís Rios de Aguiar de 

integralização de 10 créditos, cursados no programa de mestrado na UNIMONTES, entre 2014/02 e 

2015/02, com anuência de sua orientadora, Célia Maria Magalhães; c) referendada a aprovação da 

solicitação da doutoranda Cecília Valle Souza Toledo de integralização de 16 créditos cursados no 

programa de mestrado no POSLIN/FALE/UFMG, entre 2017/02 e 2018/1, com anuência de sua 

orientadora, Thaís Cristófaro Alves da Silva; d) referendada a aprovação da solicitação do mestrando 

Isaías Caldeira Viana de integralização de 6 créditos cursados como disciplinas isoladas 

POSLIN/FALE/UFMG, entre 2018/02 e 2019/1, com anuência de sua orientadora, Elidéa Lúcia Almeida 

Bernardino; e) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Fillipe Dias Araújo Vieira de 

integralização de 4 créditos cursados como disciplina eletiva POSLIN/FALE/UFMG, em 2019/2, com 

anuência de sua orientadora, Márcia Cristina de Brito Rumeu; f) referendada a aprovação da solicitação 

da doutoranda Maria José D’ Alessandro Nogueira de integralização de 18 créditos cursados no programa 

de mestrado (8 créditos) e como disciplina isolada (2 créditos) no POSLIN/FALE/UFMG, entre 2017/2 e 

2019/2,  e como disciplinas isoladas (8 créditos) na FAE/UFMG, entre 2019/2 e 2020/1, com anuência de 

sua orientadora, Márcia Cristina de Brito Rumeu. 7. Recredenciamentos e credenciamentos: a) 

referendada a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN 

favorável ao recredenciamento permanente da professora Celia Maria Magalhães em nível de Mestrado e 

Doutorado; b) referendada a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento 

do POSLIN favorável ao credenciamento permanente da professora Maria Mendes Cantoni em nível de 

Mestrado. 8. Dispensa de estágio de docência na graduação: a) referendada a aprovação de dispensa de 

estágio de docência da doutoranda Bárbara Heloá Falcão Teixeira por ter atuado como docente de ensino 

superior junto ao curso de graduação em Letras da FALE, ministrando a disciplina de “Metodologia Do 

Trabalho Científico” (60h/a), no 2º semestre de 2020; b) referendada a aprovação de dispensa de estágio 

de docência da doutoranda Isabela de Oliveira Campos por ter atuado como docente de ensino superior 

junto ao curso de graduação em Letras da FALE, ministrando as disciplinas “Fundamentos Metodológicos 

do Ensino de Inglês: Aquisição e Abordagens” (duas turmas, 120/h) e “Linguística Aplicada: Ensino de 

Leitura e Escrita (duas turmas, 120/h)”, no segundo semestre de 2020, como bolsista da Capes; c) 

referendada a aprovação do estágio de docência da doutoranda Thalita Nogueira Dias, junto ao curso de 

graduação em Letras da FALE, nas disciplinas Fundamentos De Semântica (30h/a) e Fundamentos De 

Pragmática (30h/a) , ministradas no 1º semestre de 2021. 9. Cadastramento de coorientador: referendado 

o parecer pela não aprovação, da CDOC, sobre a solicitação da Profa. Luana Lopes Amaral de 
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cadastramento da Profa. Fernanda Rosa da Silva como coorientadora de seu orientando, o mestrando 

Emerson Gonçalves de Souza. 10. Pós-doutorado – encerramento: a) referendada a aprovação do 

relatório final da pesquisa de pós-doutorado intitulada “LEITURA E AUDIODESCRIÇÃO DE LIVRO 

ILUSTRADO: UMA INVESTIGAÇÃO UTILIZANDO RASTREAMENTO OCULAR”, de  Norma Barbosa De 

Lima Fonseca, desenvolvida sob a supervisão da Profa. Célia Maria Magalhães, no período de 

31/08/2020 a 30/08/2021;  b) referendada a aprovação do relatório final da pesquisa de pós-doutorado 

intitulada “TOWARDS A QUESTION-ANSWERING SYSTEM FOR IMPROVING THE COMMUNICATION 

BETWEEN HEALTHCARE WORKERS AND PATIENTS / DEVELOPING A HEALTHCARE CHATBOT 

FROM A QUESTION-ANSWERING SYSTEM”, de  Thiago Castro Ferreira, desenvolvida sob a supervisão 

da Profa. Adriana Silvina Pagano, no período de 02/09/2019 a 01/08/2021. 11. Pós-doutorado – 

acolhimento: referendada a aprovação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada 

“Recuperação de informação por anotação semântica de frames e mapeamento metafórico para 

enriquecimento de sistemas de pergunta e resposta.” de Maucha Andrade Gamonal, a ser desenvolvida 

sob a supervisão da Profa. Adriana Silvina Pagano, no período de 01/10/2021 a 30/09/2022. 12. 

Trancamento de matrícula: a) referendada a solicitação da mestranda Thaynara Nascimento Santos de 

trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2021, por razões médicas; b) referendada a 

solicitação da doutoranda Giovanna Cristina Rodrigues Alves Rafael de trancamento total de matrícula no 

segundo semestre de 2021, pelo fato de não conseguir desenvolver sua pesquisa de forma satisfatória 

até a data da apresentação do seu exame de qualificação; c) referendada a solicitação da doutoranda 

Márcia Moura Onofre de Morais  de trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2021, por 

razões de saúde. II. DELIBERAÇÕES. 1. Aprovadas as alterações da resolução 01/2020, que trata sobre 

o credenciamento e recredenciamento do corpo docente do Poslin. 2. Aprovado o reoferecimento dos 

seguintes cursos de especialização: “Curso de Especialização em ensino e gramática: a interação entre a 

visão gramatical e as abordagens contemporâneas” – Período 2022/2023; “Curso de Especialização em 

Linguagens, Tecnologias e Educação” - Período 2022/2023; “Curso de Especialização em Língua Inglesa 

– ELI/CEI” - Período 2022/2023. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Filipe 

Pereira Soares e Oliveira, lavrei a presente ata que será datada e assinada por mim e por todos os 

membros presentes.  Belo Horizonte, 13 de outubro de 2021.  

 

Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                

Coordenador 

Filipe Pereira Soares e Oliveira 

Secretário 

 


