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ATA DA 258ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Ao décimo terceiro dia do mês de junho do ano de 2022, segunda-feira, por videoconferência, foi realizada 
a ducentésima quinquagésima oitava 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 Elzimar Goettenauer de Marins Costa (representantes das áreas de Linguísticas Aplicadas), Prof. 
Eduardo Tadeu Roque Amaral (representante da área de Linguística Teórica e Descritiva), Rafael 
Gonçalves Silva  (representante discente). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 257ª reunião, realizada no 
dia 9 de maio de 2022. ORDEM DO DIA: I) REFERENDAMENTOS: 1. Bancas examinadoras / Liberação 
de defesas: a) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Ana Claudia 
Menezes Araujo, composta pelos professores Fábio Bonfim Duarte (orientador) - UFMG, Rozana Reigota 
Naves - UnB e Janayna Maria da Rocha Carvalho - UFMG (titulares) e Aroldo Leal de Andrade - UFMG 
(suplente). Data da defesa: 13 de maio de 2022; b) referendada a indicação da banca do exame de 
qualificação do doutorando Leonardo Rodrigo Soares, composta pelos professores Júnia de Carvalho 
Fidelis Braga (orientadora) - UFMG, Antônio Carlos Soares Martins - IFNMG e Vera Lúcia Menezes de 
Oliveira e Paiva - UFMG (titulares) e Marcos Racilan Andrade - CEFET-MG (suplente). Data da defesa: 23 
de maio de 2022; c) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da 
mestranda Fernanda Tavares Paiva, composta pelos professores Ronaldo Corrêa Gomes Junior 
(orientador) - UFMG, Raquel Lima Abreu Aoki - UFMG e Ana Elisa Costa Novais - IFMG Ouro Preto 
(titulares) e Junot de Oliveira Maia - UFMG (suplente). Data da defesa: 25 de maio de 2022; d) 
referendada a indicação da banca do exame de qualificação do doutorando Demétrius Faria dos Santos, 
composta pelos professores Júnia de Carvalho Fidelis Braga (orientadora) - UFMG, Marcos Racilan 
Andrade - CEFET-MG e Ronaldo Corrêa Gomes Junior - UFMG (titulares) e Antônio Carlos Soares Martins 
- IFNMG (suplente). Data da defesa: 26 de maio de 2022; e) referendada a indicação da banca 
examinadora de defesa de dissertação da mestranda Tamires Bessa da Silva Britto, composta pelos 
professores José Luiz Vila Real Gonçalves (orientador) - UFOP, Guilherme Lourenço de Souza - UFMG e 
Carlos Henrique Rodrigues - UFSC (titulares) e Dayse Garcia Miranda - UFOP (suplente). Data da defesa: 
27 de maio de 2022; f) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda 
Marilene Gonçalves Dias Machado, composta pelos professores Adriana Maria Tenuta de Azevedo 
(orientadora) - UFMG, Maria Beatriz Nascimento Decat - UFMG e André Vinícius Lopes Coneglian - UFMG 
(titulares) e Norma Barbosa de Lima Fonseca - CMBH (suplente). Data da defesa: 30 de maio de 2022; g) 
referendada a indicação da banca do exame de qualificação do doutorando João Henrique Santos de 
Souza, composta pelos professores Fábio Bonfim Duarte (orientador) - UFMG, Jaqueline dos Santos 
Peixoto - UFRJ e Ana Suelly Arruda Câmara Cabral - UnB (titulares) e Maxwell Gomes Miranda - UFMT 
(suplente). Data da defesa: 14 de junho de 2022; h) referendada a indicação da banca examinadora de 
defesa de dissertação da mestranda Debora Marques Ferreira Araujo, composta pelos professores Marisa 
Mendonça Carneiro (orientadora) - UFMG, Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira - UFMG e Janaína de 
Assis Rufino - IF SUDESTE MG (titulares) e Giovana Perini Frizera de Morais Loureiro - Colegium 
(suplente). Data da defesa: 21 de junho de 2022; i)referendada a indicação da banca examinadora de 
defesa de tese da doutoranda Bárbara Helohá Falcão Teixeira, composta pelos professores Tommaso 
Raso (orientador) - UFMG, Plínio Almeida Barbosa (coorientador) - UNICAMP, Heliana Ribeiro de Mello - 
UFMG, Sandra Madureira - PUC-SP, Joao Antonio de Moraes - UFRJ e Bruno Neves Rati de Melo Rocha - 
UFMG (titulares) e Ricardo Augusto de Souza - UFMG e Albert Olivier Blaise Rilliard - Université Paris 
Saclay (suplentes). Data da defesa: 28 de junho de 2022; j) referendada a indicação da banca 
examinadora de defesa de dissertação da mestranda Carolina Gabriele Lima Moreira, composta pelos 
professores Thaïs Cristófaro Alves da Silva (orientadora) - UFMG, Christina Abreu Gomes - UFRJ e 
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Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães - UFMG (titulares) e Maria Mendes Cantoni - UFMG (suplente). 
Data da defesa: 29 de junho de 2022; k) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de 
dissertação do mestrando Rafael de Sousa Lopes Nascimento, composta pelos professores Maralice de 
Souza Neves (orientadora) - UFMG, Margareth Diniz - UFOP e Henrique Rodrigues Leroy - UFMG 
(titulares) e Natália Costa Leite - CEFET-MG (suplente). Data da defesa: 30 de junho de 2022. 2. Projetos 
definitivos de tese/dissertação - aprovação: a) referendado o parecer do Prof. Aroldo Leal de Andrade que 
aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Gilmar Araujo de Oliveira, intitulado 
"Uma forma colorida de falar: estudo sociolinguístico do léxico gay em Belo Horizonte - MG", sob a 
orientação do Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral; b)referendado o parecer do Prof. Henrique Rodrigues 
Leroy que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Mariana Adriele Coura, 
intitulado "Memória, pós-memória e letramento crítico: como eventos históricos traumáticos podem 
influenciar na construção da identidade de professores e em suas práticas de ensino", sob a orientação do 
Profa. Andrea Machado de Almeida Mattos; c) referendado o parecer do Prof. Jairo Venício Carvalhais 
Oliveira que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando João Pedro Cirino 
Marques, intitulado "Graus de (in) formalidade em em redes sociais em língua russa", sob a orientação da 
Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira; d)referendado o parecer da Profa. Soelis Teixeira do Prado 
Mendes que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando Mauricio Alves de Souza Pereira, 
intitulado "Ramos, Carvões, Saberes E Tradições: O Léxico Das Benzedeiras Na Região De Salinas - Mg", 
sob a orientação do Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral; e) referendado o parecer da Profa. Maria 
Cândida Trindade Costa de Seabra que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando 
José Ferreira Filho, intitulado "Redescobrindo Gonzaga Duque Por Meio De Sua Produção Escrita: Edição 
De Cartas Pessoais E Descrição Paleográfica.", sob a orientação da Profa. Márcia Cristina de Brito 
Rumeu; f)referendado o parecer do Prof. David Alberto Seth Langa que aprova na íntegra o projeto 
definitivo de dissertação da mestranda Clauâne Pâmela Dias Carolino, intitulado "Construções Aplicativas 
Em Changana:  As Implicações Sintático-Semânticas da Inserção De Um Objeto Aplicado À Estrutura 
Verbal", sob a orientação do Prof. Fábio Bonfim Duarte; g) referendado o parecer do Prof. Luciano 
Magnoni Tocaia que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Silvia Raquel 
Barbosa Castelo Branco, intitulado "PL Escola Sem Partido:  o discurso de ódio como mecanismo retórico 
para a polarização da sociedade.", sob a orientação da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima; h) 
referendado o parecer da Profa. Deise Prina Dutra que aprova na íntegra o projeto definitivo de 
dissertação do mestrando Cássio Biz Morosini Filho, intitulado "O Uso De Metáforas Em Discursos Sobre 
A Imigração E O Refúgio Na Mídia Online Brasileira: um estudo baseado em corpora", sob a orientação da 
Profa. Luciane Corrêa Ferreira; i) referendado o parecer da Profa. Glaucia Muniz Proença Lara que aprova 
na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Bruna Carvalho Zarattini, intitulado "As 
Imagens De Si E Do Outro Projetadas Na Série Coisa Mais Linda", sob a orientação da Profa. Helcira 
Maria Rodrigues de Lima; j) referendado o parecer da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra 
que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Vinícius Sáez de Oliveira Coelho, 
intitulado "Neologismos Do Campo Léxico-Semântico Lgbtqia+ Em Textos Publicitários: aplicações ao 
ensino do léxico", sob a orientação do Prof. Aderlande Pereira Ferraz; k) referendado o parecer do Prof. 
Alexandre Almeida Marcussi que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda 
Carolina Fernandes Archer, intitulado "Entre fronteiras e fraturas: atravessando línguas, memória e 
colonização em Angola", sob a orientação da Profa. Valdeni da Silva Reis; l) referendado o parecer da 
Profa. Alexandra Frazão Seoane que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda 
Mariana Musse Furtado, intitulado "A análise dos elementos dos roteiros de audiodescrição do filme um 
lugar silencioso", sob a orientação do Prof. Igor Antônio Lourenço da Silva; m) referendado o parecer do 
Prof. Karina Fideles Filgueiras que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda 
Stéfanie Veríssimo Bastos, intitulado "O ensino da libras e seus efeitos na comunicação com autistas não-
verbais: um estudo de caso.", sob a orientação do Prof. Elidea Lúcia Almeida Bernardino; n) referendado o 
parecer da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra que aprova na íntegra o projeto definitivo de 
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dissertação da mestranda Juliana Cristina Ramos Vaz, intitulado "Inovação lexical e ensino: estudo de 
neologismos presentes no gênero meme", sob a orientação do Prof. Aderlande Pereira Ferraz. 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 dissertação do 
mestrando José Ferreira Filho, intitulado "Redescobrindo Gonzaga Duque Por Meio De Sua Produção 
Escrita: Edição De Cartas Pessoais E Descrição Paleográfica.", sob a orientação da Profa. Márcia Cristina 
de Brito Rumeu; b) referendada a indicação do Prof. David Alberto Seth Langa como parecerista para o 
projeto definitivo de dissertação da mestranda Clauâne Pâmela Dias Carolino, Intitulado "Construções 
Aplicativas Em Changana:  As Implicações Sintático-Semânticas Da Inserção de um Objeto Aplicado À 
Estrutura Verbal", sob a orientação do Prof. Fábio Bonfim Duarte; c) referendada a indicação da Profa. 
Adriane Teresinha Sartori como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Melany 
Maria Baliza Lasmar, intitulado "As barreiras de ordem linguística na resolução de enunciados de questões 
escolares: um olhar sobre o processo de produção de sentidos nesses textos", sob a orientação do Prof. 
Luiz Francisco Dias; d) referendada a indicação do Prof. Luciano Magnoni Tocaia como parecerista para o 
projeto definitivo de dissertação da mestranda Silvia Raquel Barbosa Castelo Branco, intitulado "Pl Escola 
Sem Partido: o discurso de ódio como mecanismo retórico para a polarização da sociedade.", sob a 
orientação da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima; e) referendada a indicação da Profa. Adriana 
Silvina Pagano como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Letícia Grossi 
Dornelas, intitulado "Representação semântico-computacional de objetos multimodais em curta-metragem:  
análise audiodescritiva e audiovisual em termos de frames semânticos", sob a orientação do Prof. Fabio 
Alves da Silva Júnior; f) referendada a indicação da Profa. Deise Prina Dutra como parecerista para o 
projeto definitivo de dissertação do mestrando Cássio Biz Morosini Filho, intitulado "O Uso De Metáforas 
Em Discursos Sobre A Imigração E O Refúgio Na Mídia Online Brasileira: um estudo baseado em 
corpora", sob a orientação da Profa. Luciane Corrêa Ferreira; g) referendada a indicação da Profa. Giselli 
Mara da Silva como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Timóteo de Souza 
Brasil, intitulado "As Construções Bitransitivas em Português Brasileiro", sob a orientação da Profa. 
Larissa Santos Ciríaco; h) referendada a indicação do Prof. André Vinícius Lopes Coneglian como 
parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Glaucia Peçanha Alves, intitulado "A 
Multifuncionalidade Do Item Feito No Português Brasileiro E No Português Europeu Contemporâneos", 
sob a orientação da Profa. Sueli Maria Coelho; i) referendada a indicação da Profa. Glaucia Muniz 
Proença Lara como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Bruna Carvalho 
Zarattini, intitulado "As imagens de si e do outro projetadas na série coisa mais linda", sob a orientação da 
Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima; j) referendada a indicação do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz 
como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Lívia Elisa Lemos Melo, intitulado 
"Identidade e ensino aprendizagem de português como língua de acolhimento: um estudo de caso com 
um falante de língua materna oriental", sob a orientação da Profa. Luciane Corrêa Ferreira; k) referendada 
a indicação da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra como parecerista para o projeto definitivo 
de dissertação do mestrando Vinícius Sáez de Oliveira Coelho, intitulado "Neologismos do Campo Léxico-
Semântico Lgbtqia+ Em Textos Publicitários: aplicações ao ensino do léxico", sob a orientação do Prof. 
Aderlande Pereira Ferraz; l) referendada a indicação do Prof. Alexandre Almeida Marcussi como 
parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Carolina Fernandes Archer, intitulado 
"Entre fronteiras e fraturas: atravessando línguas, memória e colonização em Angola", sob a orientação da 
Profa. Valdeni da Silva Reis; m) referendada a indicação do Prof. Fernanda Rosa da Silva como 
parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Emerson Gonçalves de Souza, intitulado 
"As Relações Entre Força Quantificacional E Posição Sintática: Uma Análise Sintático-Semântica De 
Verbos Existenciais", sob a orientação da Profa. Luana Lopes Amaral; n) referendada a indicação da 
Profa. Alexandra Frazão Seoane como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda 
Mariana Musse Furtado, intitulado "A Análise Dos Elementos Dos Roteiros De Audiodescrição Do Filme 
Um Lugar Silencioso", sob a orientação do Prof. Igor Antônio Lourenço da Silva; o) referendada a 
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indicação da Profa. Valdeni da Silva Reis como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da 
mestranda Janaína Lilian da Silva, intitulado "A relevância social do ensino de Língua Espanhola para 
alunos da Educação de Jovens e Adultos", sob a orientação da Profa. Elzimar Goettenauer de Marins 
Costa; p) referendada a indicação da Profa. Fernanda Peçanha Carvalho como parecerista para o projeto 
definitivo de dissertação da mestranda Thaiane Gomes, intitulado "(Des)encontros com as experiências: 
histórias de vida de alunos idosos e os (des)encantos com a língua inglesa", sob a orientação da Profa. 
Valdeni da Silva Reis; q) referendada a indicação da Profa. Maria Crisina da Cunha Pereira-Yoshioka 
como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Isaias Caldeira Viana, intitulado "A 
importância da interação linguística nos processos de aquisição do conhecimento: estudo de caso.", sob a 
orientação do Prof. Elidea Lúcia Almeida Bernardino; r) referendada a indicação do Prof. Karina Fideles 
Filgueiras como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Stéfanie Veríssimo 
Bastos, intitulado "O ensino da libras e seus efeitos na comunicação com autistas não-verbais: um estudo 
de caso.", sob a orientação do Prof. Elidea Lúcia Almeida Bernardino; s) referendada a indicação da Profa. 
Kícila Ferreguetti de Oliveira como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando 
Rivaney Felix de Oliveira Junior, intitulado "Caracterização da linguagem na construção de significados de 
emoção em corpus de textos de compartilhamento de experiências em mídia social", sob a orientação da 
Profa. Adriana Silvina Pagano; t) referendada a indicação do Prof. Alan Silvio Ribeiro Carneiro como 
parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Pedro Henrique dos Santos Malafaia, 
intitulado "Gregos e Troianos: desafios e possibilidades de construção de um curso de PLA aberto à 
comunidade migrante promovido por entidade LGBTQIA+", sob a orientação do Prof. Leandro Rodrigues 
Alves Diniz; u) referendada a indicação da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra como 
parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Juliana Cristina Ramos Vaz, intitulado 
"Inovação lexical e ensino: estudo de neologismos presentes no gênero meme", sob a orientação do Prof. 
Aderlande Pereira Ferraz; v) referendada a indicação da Profa. Deise Prina Dutra como parecerista para o 
projeto definitivo de dissertação do mestrando Rubens Rodrigues Viegas Junior, intitulado "Investigating 
Stative verbs usage by Brazilian Learners of English as a Second Language: a Corpus Based Study", sob 
a orientação da Profa. Heliana Ribeiro de Mello; x) referendada a indicação da Profa. Daniela Mara Lima 
Oliveira Guimarães como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Maria Amorim 
Vieira Castro, intitulado "O estudo da palavra nos anos finais do ensino fundamental da educação de 
jovens e adultos (EJA)", sob a orientação do Prof. Aderlande Pereira Ferraz. 4. Projetos definitivos de 
tese/dissertação - reformulação parcial: a) referendado o parecer do Prof. Marcos Racilan Andrade que 
solicita reformulação parcial do projeto definitivo de dissertação do mestrando Carlos Henrique Rodrigues 
Valadares, intitulado "Tomando o Controle: affordances para ensinar e aprender línguas adicionais com 
videogames", sob a orientação do Prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior; b) referendado o parecer do Prof. 
Aroldo Leal de Andrade que solicita reformulação parcial do projeto definitivo de dissertação do mestrando 
Elder Henrique Attala e Paiva, intitulado "Accusativus cum infinitivo: uma abordagem gerativa.", sob a 
orientação do Prof. Lorenzo Teixeira Vitral; c) referendado o parecer da Profa. Adriane Teresinha Sartori 
que solicita reformulação parcial do projeto definitivo de dissertação da mestranda Melany Maria Baliza 
Lasmar, intitulado "As barreiras de ordem linguística na resolução de enunciados de questões escolares: 
um olhar sobre o processo de produção de sentidos nesses textos", sob a orientação do Prof. Luiz 
Francisco Dias; d) referendado o parecer da Profa. Adriana Silvina Pagano que solicita reformulação 
parcial do projeto definitivo de dissertação da mestranda Letícia Grossi Dornelas, intitulado 
"Representação semântico-computacional de objetos multimodais em curta-metragem:  análise 
audiodescritiva e audiovisual em termos de frames semânticos", sob a orientação do Prof. Fabio Alves da 
Silva Júnior; e) referendado o parecer do Prof. Fernanda Rosa da Silva que solicita reformulação parcial 
do projeto definitivo de dissertação do mestrando Emerson Gonçalves de Souza, intitulado "As relações 
entre força quantificacional e posição sintática: uma análise sintático-semântica de verbos existenciais", 
sob a orientação da Profa. Luana Lopes Amaral. 5. Prorrogação de prazo de conclusão do curso: a) 
referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para 
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conclusão do curso da doutoranda Suelen Cristina da Silva, para defesa da tese até 30 de setembro de 
2022. Obs. Abstenção de Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral; b) referendado o parecer da CDIS favorável 
à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Veronika 
Vicenti, para defesa da tese até 30 de dezembro de 2022; c) referendado o parecer da CDIS favorável à 
aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Wellington 
Mendes, para defesa da tese até 01 de setembro de 2022. 6. 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 Flávia Alvarenga de Oliveira para realização de exame de 
Qualificação até 31 de julho de 2022; b) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da 
solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Isabelle Deolinda Pereira de Sousa para realização de 
exame de Qualificação até 30 de setembro de 2022. 7. 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 mestranda Ariádina Valentin Maia até 1º de junho de 2022; b) 
referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para 
entrega de projeto definitivo da mestranda Camila de Souza Moisés até 30 de maio de 2022; c) 
referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para 
entrega de projeto definitivo do mestrando Guilherme Henrique Ribeiro Costa até 16 de agosto de 2022. 8. 
Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda 
Isabela Soares De Almeida Dias de integralização de 16 créditos cursados no programa de mestrado no 
CEFET/MG, entre 2018/01 e 2018/2, com anuência de sua orientadora, Ana Larissa Adorno Marciotto 
Oliveira; b) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Rafael de Sousa Lopes Nascimento de 
integralização de 16 créditos, cursados como disciplinas eletivas na FAFICH/UFMG, entre 2020/02 e 
2021/02, com anuência de sua orientadora, Maralice de Souza Neves; c) referendada a aprovação da 
solicitação da doutoranda Olívia Nogueira de Almeida de integralização de 16 créditos cursados no 
programa de mestrado da USP, em 2019/1, com anuência de sua orientadora, Maria Cândida Trindade 
Costa de Seabra; d) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Maria Augusta de Matos Cruz 
de integralização de 18 créditos cursados no programa de mestrado no POSLIN/FALE/UFMG (14 créditos) 
e como disciplina eletiva na FAE/UFMG (4 créditos), entre 2019/01 e 2020/1, com anuência de sua 
orientadora, Andrea Machado de Almeida Mattos; e) referendada a aprovação da solicitação da 
doutoranda Lorena Mariana Borges de Figueiredo de integralização de 2 créditos cursados como 
disciplina eletiva no ICB/UFMG, em 2021/02, com anuência de seu orientador, Guilherme Lourenço de 
Souza; f) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Daiane Soares Bertolino de integralização 
de 6 créditos cursados como disciplinas eletivas no POSLIN/FALE/UFMG, entre 2018/02 e 2020/02, com 
anuência de seu orientador, César Nardelli Cambraia; g) referendada a aprovação da solicitação da 
doutoranda Bárbara Mano de Faria de integralização de 8 créditos cursados no programa de mestrado do 
POSLIN/FALE/UFMG (4 créditos), em 2018/1, e como disciplina isolada no CEFET/MG (4 créditos), em 
2021/01, com anuência de seu orientador, Leandro Rodrigues Alves Diniz; h) referendada a aprovação da 
solicitação da doutoranda Paola Santos Lima Soares de integralização de 16 créditos cursados no 
programa de mestrado no POSLIN/FALE/UFMG, entre 2018/01 e 2019/1, com anuência de seu orientador, 
Lorenzo Teixeira Vitral; i) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Alessandra Harumi Bonito 
Fukumoto de integralização de 13 créditos cursados como disciplinas eletivas no FAE/UFMG (9 créditos) e 
como disciplina isolada na UEMS (4 créditos), entre 2021/01 e 2021/2, com anuência de sua orientadora, 
Andréa Machado de Almeida Mattos. 9. Recredenciamentos e credenciamentos: a) referendada a 
aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao 
recredenciamento permanente da professora Elidéa Lúcia Almeida Bernardino em nível Doutorado; b) 
referendada a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN 
favorável ao credenciamento permanente do professor Henrique Rodrigues Leroy   em nível de Mestrado; 
c) referendada a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN 
favorável ao recredenciamento permanente da professora Marisa Mendonça Carneiro em nível de 
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Mestrado. 10. Pós-doutorado – acolhimento: a) referendada a aprovação de acolhimento da pesquisa de 
pós-doutorado intitulada “O Uso de Tarefas de Associação e Decisão Lexical em Medidas De 
Profundidade Lexical” de Cláudia Brandão Vieira, a ser desenvolvida sob a supervisão da Prof. Ricardo 
Augusto de Souza, no período de 06/06/2022 a 06/06/2023; b) referendada a aprovação de acolhimento 
da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Análise comparativa das escolhas léxico-gramaticais de 
tradutores de Libras português e revisores de português em textos escritos como segunda língua de 
pessoas surdas bilíngues com base na LSF.” de Márcia Monteiro Carvalho, a ser desenvolvida sob a 
supervisão da Prof. Guilherme Lourenço de Souza, no período de 10/08/2022 a 10/08/2023. 11. Estágio 
de docência na graduação: referendada a aprovação do estágio de docência da doutoranda Olívia 
Nogueira de Almeida, junto ao curso de graduação em Letras da FALE, na disciplina de “Oficina De 
Edição: Reedições” (60h/a), ministrada no 2º semestre de 2021. 12. Trancamento de matrícula: a) 
referendada a solicitação da doutoranda Marcia Moura Onofre de Morais de trancamento total de 
matrícula no primeiro semestre de 2022, por razão médica; b) referendada a solicitação da doutoranda 
Kelly Cesário de Oliveira de trancamento total de matrícula no primeiro semestre de 2022, em razão do 
emprego.  II) DELIBERAÇÕES: 1. Aprovado o oferecimento do “Curso De Especialização em Linguagem 
Jurídica”; 2. Aprovada a oferta de disciplinas para o 2° semestre de 2022, conforme documentos anexos; 
3. Aprovado, para a seleção de 2023, o número de 66 (sessenta e seis) vagas para o mestrado e 38 (trinta 
e oito) vagas para o doutorado; 4. Aprovado o orçamento da Editora Pontes, no valor de R$ 10.000,00, 
para publicação do livro “Análise Do Discurso Numa Perspectiva Enunciativa e Pragmática”, do professor 
Wander Emediato de Souza; 5. Aprovado o orçamento para a tradução do artigo “Posturas enunciativas 
em Deus Caritas Est...”, no valor de R$ 1.300,00, do aluno Gabriel Campos Fernandino, conforme 
documentos apresentados. Obs. a) foi solicitado ao aluno apresentar o aceite de revista para receber o 
benefício, o que foi feito. b) Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima se absteve da votação por ser 
orientadora do aluno; 6. Aprovada a concessão de apoio financeiro para a profa. Ana Larissa Adorno 
Marciotto Oliveira, em missão de trabalho na University of Lancaster and University of Southampton, 
conforme documentação apresentada. Obs. Estipulado o teto de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de 
reembolso; 7. Aprovada a concessão de apoio financeiro para a profa. Gláucia Muniz Proença Lara, em 
missão de trabalho na Université de Cergy-Pontoise, conforme documentação apresentada. Estipulado o 
teto de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de reembolso; 8. Aprovada a recondução da profa. Alexia Teles 
Duchowny para a composição da CDOC - Comissão de assuntos docentes, com mandato até 13 de junho 
de 2024; 9. Aprovada a indicação da profa. Janayna Maria da Rocha Carvalho para a composição da 
CDOC - Comissão de assuntos docentes, com mandato até 13 de junho de 2024; 10. O colegiado 
analisou o recurso do prof. Ricardo Augusto de Souza contra decisão do Colegiado sobre o indeferimento 
do pedido de novo estágio pós-doutoral de Thaís Maíra Machado de Sá e deliberou pela manutenção do 
indeferimento, seguindo entendimento anterior sobre a resolução de residência pós-doutoral na UFMG 
que define o prazo de 12 meses podendo ser acrescido de, no máximo, uma renovação de 12 meses, 
perfazendo o total de 24 meses de residência.  Prazos superiores a 24 meses de residência no Poslin só 
poderão ser apreciados em casos específicos definidos por agências de fomento para bolsistas de seus 
programas de pós-doutorado. 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 junho de 2022.  
 
Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                    

Coordenador 

Flávia da Fonseca Almeida 

Secretária 

 


