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ATA DA 209ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS

2

Ao décimo primeiro dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 14:00 horas, na sala 4031 da FALE,

3

foi realizada a ducentésima nona reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos

4

Linguísticos, presidida pela Profa. Dra. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, Subcoordenadora do Poslin.

5

Estiveram presentes os seguintes membros do Colegiado: Profa. Dra. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira

6

(representante da área de Linguística Teórica e Descritiva), Profa. Maria do Carmo Viegas (representante da

7

área de Linguística Teórica e Descritiva), Prof. Gustavo Ximenes Cunha (representante da área de

8

Linguística do Texto e do Discurso), Profa. Emília Mendes Lopes (representante da área de Linguística do

9

Texto e do Discurso), Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga (representante da área de Linguística Aplicada),

10

Profa. Luciane Corrêa Ferreira (representante da área de Linguística Aplicada) e Thiago da Cunha

11

Nascimento (representante discente). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 208ª reunião realizada em

12

21/08/2017. ORDEM DO DIA: I – COMUNICAÇÕES: 1. A presidente informou a data prevista para o

13

resultado da avaliação trienal da CAPES: 16/09/2017. 2. A presidente informou que a comissão encarregada

14

de estudar as alterações do regulamento do Poslin de acordo com as novas normas gerais de Pós-

15

Graduação, composta pelos professores Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva (presidente), Emília

16

Mendes Lopes e Luiz Francisco Dias, concluiu os trabalhos, mas está aguardando revisão por parte da

17

Coordenação do Programa. 3. Foi informado, ainda o resultado para eleição de representantes para as áreas

18

de concentração Linguística Teórica e Descritiva e Linguística do Texto e do Discurso, realizada entre 29 e

19

30 de junho de 2017, na sala dos professores. Feita a apuração, verificou-se o seguinte resultado: foram

20

eleitas como representantes da área de Linguística Teórica e Descritiva, com 28 votos válidos, as

21

Professoras. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (titular) e Larissa Santos Ciríaco (suplente); foram eleitas

22

como representantes da área de linguística do texto e do discurso, com 28 votos válidos, as Professoras

23

Helcira Maria Rodrigues de Lima (titular) e Profa. Dra. Emília Mendes Lopes (suplente). II -

24

REFERENDAMENTOS: 1. Liberação/composição de Bancas de Defesa de Tese/Dissertação e de Exames

25

de Qualificação: a) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda

26

Lívia Miranda de Lima Santos, composta pelos professores Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira

27

(orientadora) – UFMG, Larissa Santos Ciríaco – UFMG, Cláudio Márcio do Carmo – UFSJ, como titulares, e

28

Marisa Mendonça Carneiro – UFMG, como suplente. Data da defesa: 29 de setembro de 2017; b)

29

referendada a indicação da banca examinadora do exame de qualificação da doutoranda Andréa Santana

30

Silva e Souza, composta pelos professores Laura Stella Miccoli (orientadora) – UFMG, Andrea Machado de

31

Almeida Mattos – UFMG, Maria Raquel de Andrade Bambirra – CEFET/MG, como titulares, e Climene

32

Fernandes Brito Arrusa – UFMG, como suplente. Data do exame: 29 de setembro de 2017. 2. Indicação de

33

pareceristas: Foi referendada a indicação dos seguintes pareceristas: a) prof. David Alberto Selta para o

34

projeto definitivo de tese do doutorando Ronaldo Rodrigues de Paula intitulado “Foco e estrutura argumental

35

em construções conjuntivas e disjuntivas da língua Shimakonde”, orientado pelo professor Fábio Bonfim

36

Duarte; b) profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima para o projeto definitivo de tese da doutoranda Ana

37

Carolina Gonçalves Reis intitulado “A profissional mulher na série Mad Men: uma análise retórico-

38

argumentativa da construção das personagens Peggy Olson e Joan Holloway”, orientada pela professora

39

Eliana Amarante de Mendonça Mendes; c) profa. Elideia Lúcia Almeida Bernadino para o projeto definitivo de

40

tese da doutoranda Josiane Marques da Costa intitulado “O Ensino de metáforas em língua portuguesa para

41

surdos bilíngues Libras-Português”, orientada pela professora Ulrike Agathe Schröder; d) profa. Maria
1

1

Cândida Trindade Costa Seabra para o projeto definitivo de tese da doutoranda Maria Aparecida Damasceno

2

Neto de Matos intitulado “Uma palavra só não faz comunicação: estudando as colocações léxicas sob a

3

perspectiva do ensino de língua materna”, orientada pelo professor Aderlande Pereira Ferraz; e) profa. Maria

4

Cândida Trindade Costa Seabra como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Ana Flávia

5

Torquetti Domingues Cruz intitulado “Desautomatização fraseológica em memes: proposta para o ensino de

6

colocações no português”, orientada pelo professor Aderlande Pereira Ferraz; f) profa. Sônia Maria de

7

Oliveira Pimenta para o projeto definitivo de tese da doutoranda Marilane de Abreu Lima Miranda intitulado

8

“Formação de professores de língua inglesa e a Pedagogia dos Multiletramentos: ensino para tempos

9

digitais”, orientada pela professora Reinildes Dias; g) profa. Maria Cândida Trindade Costa Seabra para o

10

projeto definitivo de tese da doutoranda Bárbara Neves Sabiano de Paula intitulado “Dicionário de língua

11

Português/Libras/Português: uma proposta lexicográfica”, orientada pelo professor Aderlande Pereira Ferraz;

12

h) profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira para o projeto definitivo de tese da doutoranda Adriana

13

Fernandes Barbosa intitulado “Metáfora em (Inter)ação: uma análise “in situ”, multimodal e intercultural de

14

metáforas produzidas na interação em aulas de Alemão como Língua Estrangeira”, orientada pela professora

15

Ulrike Agathe Schröder; i) prof. Rui Rothe-Neves para o projeto definitivo de tese da doutoranda Jamila

16

Viegas Rodrigues intitulado “O processamento fonológico por bilíngues e sua relação com os perfis de uso

17

linguístico”, orientada pelo professor Ricardo Augusto de Souza; j) profa. Barbara Malveira Orfanó para o

18

projeto definitivo de tese da doutoranda Janaina Henriques de Oliveira intitulado “O uso de atenuadores e

19

intensificadores na escrita de artigos acadêmicos das áreas de Linguística Aplicada e Química: um estudo

20

baseado em ‘corpus’”, orientada pela professora Deise Prina Dutra; k) profa. Heliana Ribeiro de Mello para o

21

projeto definitivo de tese do doutorando Danilo Duarte Costa intitulado “Complexidade gramatical em nível

22

sintagmático na escrita acadêmica de brasileiros: um estudo baseado em ‘corpus’”, orientado pela professora

23

Deise Prina Dutra. 3. Pareceres de projetos de dissertação/tese - aprovação: a) referendado o parecer do

24

prof. Leonardo Pereira Nunes que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Adriana

25

Alves Pinto intitulado “Estudo comparativo de relações coesivas em meta-textos em inglês e em português

26

brasileiro”, orientada pela Profa. Adriana Silvina Pagano; b) referendado o parecer da profa. Glaucia Muniz

27

Proença Lara que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Thalita Santos Felício

28

de Almeida intitulado “A construção do aluno-autor no Congresso Nacional Universidade EAD e Software

29

Livre”, orientada pela Profa. Ana Cristina Fricke Matte; c) referendado o parecer do prof. Seung-Hwa Lee que

30

aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Millena Lopes Pitanguy intitulado

31

“Reconsiderando a Retração Acentual”, orientada pelo Prof. Rui Rothe-Neves. 4. Pós-doutorado – relatório

32

final: referendado o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Viviane de Melo Resende, desenvolvida

33

sob a supervisão da profa. Maria Carmen Aires Gomes de 29/08/2016 à 28/08/2017. 5. Mudança de

34

orientação: a) referendada a solicitação de mudança de orientação da mestranda Lígia Cristina Domingos

35

Araújo, da profa. Andréa Machado de Almeida Mattos para a profa. Mírian Lúcia dos Santos Jorge, com a

36

anuência de ambas as professoras. III - HOMOLOGAÇÕES: 1. Exames de qualificação: a) homologada a

37

ata da banca do exame de qualificação da doutoranda Mirian Lúcia Brandão Mendes, composta pelos

38

professores Emilia Mendes Lopes (orientadora) – UFMG, Dylia Lysardo-Dias – UFSJ, Cláudio Humberto

39

Lessa – CEFET-MG, como titulares, e Elisson Ferreira Morato – UFMG, como suplente. A banca considerou

40

a aluna aprovada. b) homologada a ata da banca do exame de qualificação da doutoranda Karina Sarto

41

Szpak, composta pelos professores Fábio Alves da Silva Júnior (orientador) – UFMG, José Luiz Vila Real
2

1

Gonçalves – UFOP, Igor Antônio Lourenço da Silva – UFU, como titulares, e Adriana Silvina Pagano –

2

UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada. 2. CONVÊNIO DE COTUTELA: homologado

3

o convênio de cotutela de tese de Doutorado entre a UFMG e a Université de Guyane, em relação à

4

doutoranda Karen Couto Silva. A doutoranda redigirá sua tese sob a orientação científica do Sr. Leandro

5

Rodrigues Alves Diniz, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e do Sr. Michel Dispagne, mestre

6

de conferência habilitado a dirigir pesquisas na Universidade da Guiana. IV. DELIBERAÇÕES: 1. Proposta

7

de redação da resolução nª 03/2017 - Critérios para concessão de bolsas: aprovado o texto da nova

8

resolução de bolsas do Poslin, que será encaminhado para análise da PRPG. 2. Critérios para

9

credenciamento e recredenciamento de docentes: aprovado o texto da resolução nº 02/2017, que estabelece

10

novos critérios para credenciamento e recredenciamento de docentes. O texto será encaminhado para

11

análise da PRPG. 3. Edital do processo de seleção de estágio pós-doutoral: aprovado o texto do edital para o

12

processo seletivo de bolsa PNPD-CAPES para a realização de estágio pós-doutoral. 4. Sub-banca de

13

doutorado para a linha 3B: aprovada a designação de uma sub-banca de doutorado do processo seletivo

14

2018 para a linha 3B, composta pelos professores Adriana Silvina Pagano (presidente), Célia Maria

15

Magalhães (titular), Fabio Alves da Silva Júnior (titular) e Barbara Malveira Orfanó (suplente). 5. Sub-banca

16

de mestrado para as linhas 3A e 3C: aprovada a designação de sub-bancas de mestrado para as linhas 3A e

17

3C, compostas pelos professores Elzimar Goettenauer de Marins Costa (presidente), Júnia de Carvalho

18

Fidelis Braga (titular), Carla Viana Coscarelli (titular) e Barbara Malveira Orfanó (suplente). 6. Desligamento

19

de orientação: aprovado, com abstenção da Profa. Luciane Corrêa Ferreira, o desligamento de orientação da

20

Profa. Luciane Corrêa Ferreira em relação à orientanda Maira Borges Laranjeira. 7. Modelo de parecer de

21

avaliação de projeto para a seleção 2018: aprovado o modelo de parecer para a avaliação de projetos para a

22

seleção 2018. Os membros da banca devem elaborar uma justificativa em caso de reprovação. 8. Solicitação

23

do doutorando Maurício Rubens de Carvalho Guilherme de cadastramento como MEI acumulado com bolsa

24

CAPES: aprovada a solicitação de cadastramento como Microempreendedor individual – MEI do doutorando

25

Maurício Rubens de Carvalho Guilherme, acumulado com bolsa de doutorado da CAPES, desde que

26

observados e atendidos os requisitos da portaria conjunta CAPES e CNPQ nº 01/2010. O vínculo MEI deve

27

ser resultante de sua condição de bolsista e do tipo de projeto desenvolvido, além de ser instituído após a

28

concessão da bolsa de doutorado da CAPES. 9. Prorrogação de prazo de conclusão do curso: a) aprovada,

29

com abstenção da Profa. Maria do Carmo Viegas, a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do

30

curso do mestrando Renaldo César Bueno Alves para defesa de dissertação até 30/04/2018; b) aprovada

31

uma segunda prorrogação até 16 de novembro de 2017 do prazo de conclusão do curso de doutorado de

32

Jairo Venício Carvalhais de Oliveira, condicionada à que o aluno se submeta a perícia médica junto ao

33

DAST. A perícia será agendada pela secretaria do Poslin, e o DAST entrará em contato com o aluno para a

34

realização da mesma. Sendo assim, a defesa da tese deverá acontecer, impreterivelmente, até o dia 16 de

35

novembro de 2017, caso o DAST confirme a necessidade médica. 10. Trancamento de matrícula: aprovada

36

a solicitação da doutoranda Clarisse Barbosa dos Santos de trancamento total de matrícula no segundo

37

semestre de 2017 por motivos de saúde. 11. Mudança de orientação: a) aprovada a solicitação de mudança

38

de orientação do doutorando Fábio Ávila Arcanjo, do prof. Wander Emediato de Souza para a profa. Helcira

39

Maria Rodrigues de Lima com a anuência de ambos os professores. 12. Prorrogação de prazo para entrega

40

de projeto definitivo: aprovada, com abstenção da Profa. Emília Mendes Lopes, a solicitação de prorrogação

41

de prazo para a entrega do projeto definitivo de dissertação da mestranda Laene Mucci Daniel até 31 de
3

1

outubro de 2017. 13. Processo Seletivo 2018: a) indeferida a inscrição do (a) candidato (a) ao mestrado de

2

número de inscrição 133, por descumprimento do item 11 da página três do edital, que dispõe: para efetuar a

3

inscrição, o candidato deverá apresentar cópia do currículo Lattes, inclusive para estrangeiros (modelo

4

disponível no endereço: www.cnpq.br) em 01 (uma) via. O (a) candidato (a) em questão apresentou o

5

“curriculum vitae”, e não o currículo Lattes; b) Indeferida a inscrição do (a) candidato (a) ao mestrado de

6

número 96, por descumprimento do item 10 da página três do edital, que dispõe: candidatos autodeclarados

7

negros, que optarem pela seleção por meio da reserva de vagas, deverão apresentar uma carta descritiva e

8

fundamentada acerca de seu pertencimento étnico, de acordo com o que dispõe a Resolução do

9

CEPE/UFMG nº 02/2017. O Colegiado autorizou que se fizesse uma consulta à Pró-Reitoria de Pós

10

Graduação para averiguar a possibilidade de se aceitar a referida inscrição na modalidade ampla

11

concorrência. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Fábio Guimarães Miranda

12

Barbosa, secretário do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, lavrei a presente ata que será

13

datada e assinada por mim e por todos os membros presentes.

14
15
16

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2017.
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