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ATA DA 212ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 1 

Ao quarto dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 14:00 horas, na sala 4031 da FALE, foi 2 

realizada a ducentésima décima segunda reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos 3 

Linguísticos, presidida pela Profa. Glaucia Muniz Proença Lara, coordenadora do Poslin. Estiveram 4 

presentes os seguintes membros do Colegiado: Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (representante 5 

da área de Linguística Teórica e Descritiva); Prof. Gustavo Ximenes Cunha e Profa. Helcira Maria Rodrigues 6 

de Lima (representantes da área de Linguística do Texto e do Discurso); Profa. Andréa Machado de Almeida 7 

Mattos e Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz (representantes da área de Linguística Aplicada), Profa. 8 

Luciane Corrêa Ferreira e Profa. Maralice de Souza Neves (representantes da área de Linguística Aplicada); 9 

Thiago da Cunha Nascimento e Cláudia Brandão Vieira (representantes discentes). EXPEDIENTE: Aprovada 10 

a ata da 211ª reunião realizada em 13/11/2017. ORDEM DO DIA: I – COMUNICAÇÕES: 1. A presidente 11 

comunicou a desistência de curso do doutorando Thiago César Viana Lopes Saltarelli, orientando do 12 

professor César Nardelli Cambraia. II -REFERENDAMENTOS: 1. Liberação/composição de Bancas de  13 

Defesa de Tese/Dissertação e de Exames de Qualificação: a) referendada a indicação da banca 14 

examinadora de defesa de dissertação da mestranda Jéssica Nayra Sayão de Paula, composta pelos 15 

professores Márcia Cristina de Brito Rumeu (orientadora) – UFMG, Maria Cândida Trindade Costa Seabra 16 

(coorientadora) – UFMG, Maria Auxiliadora da Fonseca Leal – UFMG, Ana Paula Mendes Alves de Carvalho 17 

– IFMG, como titulares, e Maria do Socorro Vieira Coelho – UNIMONTES, como suplente. Data da defesa: 18 

15 de dezembro de 2017; b) referendada a indicação da banca do exame de qualificação do doutorando 19 

Rodrigo Seixas Pereira Barbosa, composta pelos professores Helcira Maria Rodrigues de Lima (orientadora) 20 

– UFMG, Melliandro Mendes Galinari – UFOP, Gustavo Ximenes Cunha – UFMG, como titulares, e Carla 21 

Barbosa Moreira – CEFET-MG, como suplente. Data do exame: 11 de dezembro de 2017; c) referendada a 22 

indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Maria Elizabete Villela Santiago, composta 23 

pelos professores Reinildes Dias (orientadora) – UFMG, Eliane Segati Rios Registro – UENP, Maria Raquel 24 

de Andrade Bambirra – CEFET-MG, como titulares, e Kleber Aparecido da Silva – UnB, como suplente. Data 25 

do exame: 11 de dezembro de 2017; d) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese 26 

da doutoranda Mônica Emmanuelle Ferreira de Carvalho, composta pelos professores Maria Cândida 27 

Trindade Costa Seabra (orientadora) – UFMG, Ana Paula Mendes Alves de Carvalho – IFMG, Ana Paula 28 

Antunes Rocha – UFOP, Aderlande Pereira Ferraz – UFMG, Eduardo Tadeu Roque Amaral – UFMG, como 29 

titulares, e Maria do Socorro Vieira Coelho – UNIMONTES e Vander Lúcio de Souza – UFMG, como 30 

suplentes. Data da defesa: 12 de dezembro de 2017; e) referendada a indicação da banca examinadora de 31 

defesa de tese da doutoranda Vanessa Cristina Oliveira Wright Nitsch, composta pelos professores Adriana 32 

Maria Tenuta de Azevedo (orientadora) – UFMG, Guilherme Fromm – UFU, Vicente Aguimar Parreiras – 33 

CEFET-MG, Bárbara Malveira Orfanó – UFMG, Marisa Mendonça Carneiro – UFMG, como titulares, e 34 

Leonardo Pereira Nunes – UFMG e Climene Fernandes Brito Arruda – UFMG, como suplentes. Data da 35 

defesa: 11 de dezembro de 2017; f) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da 36 

doutoranda Claudiene Diniz da Silva, composta pelos professores Luiz Francisco Dias (orientador) – UFMG, 37 

Rivânia Maria Trotta Sant'Ana – UFOP, Luciani Dalmaschio – UFSJ, Cristiane Pereira Dias – UNICAMP, 38 

Carla Viana Coscarelli – UFMG, Gustavo Ximenes Cunha – UFMG, como titulares, e Priscila Brasil 39 

Gonçalves Lacerda – UFMG e Eloisa Elena Resende Ramos – IFTM, como suplentes. Data da defesa: 18 de 40 

dezembro de 2017; g) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda 41 
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Annallena de Souza Guedes, composta pelos professores Deise Prina Dutra (orientadora) – UFMG, Valdênia 1 

de Carvalho e Almeida – UFV, Patricia Pereira Bértoli – UERJ, Heliana Ribeiro de Mello – UFMG, Barbara 2 

Malveira Orfanó – UFMG, como titulares, e Leonardo Pereira Nunes – UFMG e Climene Fernandes Brito 3 

Arruda – UFMG, como suplentes. Data da defesa: 18 de dezembro de 2017; h) referendada a indicação da 4 

banca examinadora de defesa de tese do doutorando Igor Caixeta Trindade Guimarães, composta pelos 5 

professores Luiz Francisco Dias (orientador) – UFMG, Larissa Santos Ciríaco – UFMG, Luciani Dalmaschio – 6 

UFSJ, Ana Cláudia Fernandes Ferreira – UNICAMP, Antônio Luiz Assunção – UFSJ, como titulares, e 7 

Priscila Brasil Gonçalves Lacerda – UFMG e Gabriele Cristine Carvalho – IFET-MG, como suplentes. Data 8 

da defesa: 19 de dezembro de 2017; i) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese do 9 

doutorando Eduardo Assunção Franco, composta pelos professores Glaucia Muniz Proença Lara 10 

(substituindo o orientador Wander Emediato de Souza) – UFMG, Ida Lúcia Machado – UFMG, Paulo 11 

Henrique Aguiar Mendes – UFOP, Maria Carmen Aires Gomes – UFV, Clebson Luiz de Brito – UFRN, como 12 

titulares, e Bruno Focas Vieira Machado – UFMG e Crístia Rodrigues Miranda – UFOP, como suplentes. 13 

Data da defesa: 31 de janeiro de 2018; j) referendada a indicação da banca do exame de qualificação do 14 

doutorando Tâmara Lyz Milhomem de Oliveira, composta pelos professores Carla Viana Coscarelli 15 

(orientadora) – UFMG, Ana Elisa Ferreira Ribeiro – CEFET-MG, Pedro Rodrigues Magalhães Neto – UESPI, 16 

como titulares, e Francis Arthuso Paiva – Coltec/UFMG, como suplente. Data do exame: 14 de dezembro de 17 

2017; k) referendada a indicação da banca do exame de qualificação do doutorando Gonzalo Enrique Abio 18 

Virsida, composta pelos professores Reinildes Dias (orientadora) – UFMG, Elizabeth Guzzo de Almeida – 19 

UFMG, Zaira Bonfante dos Santos – UFES, como titulares, e Sônia Maria de Oliveira Pimenta – UFMG, 20 

como suplente. Data do exame: 04 de dezembro de 2017; l) referendada a indicação da banca do exame de 21 

qualificação do doutorando Waldemar Duarte de Alencar Neto, composta pelos professores Luiz Francisco 22 

Dias (orientador) – UFMG, Emília Mendes Lopes – UFMG, Joana Darc Rodrigues da Costa – UEMA, como 23 

titulares, e Nádia Dolores Fernandes Biavati – UFSJ, como suplente. Data do exame: 27 de novembro de 24 

2017; m) referendada a indicação da banca do exame de qualificação do doutorando Bruno de Assis Freire 25 

de Lima, composta pelos professores Maria Cândida Trindade Costa Seabra (orientadora) – UFMG, Maria da 26 

Graça Krieger (Coorientadora) – UNISINOS, Alexandra Feldekircher Müller – UNISINOS, Delaine Cafiero 27 

Bicalho – UFMG, como titulares, e Aderlande Pereira Ferraz – UFMG, como suplente. Data do exame: 15 de 28 

dezembro de 2017; 2. Indicação de pareceristas: Foi referendada a indicação dos seguintes pareceristas: a) 29 

Prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda 30 

Lívia de Faria Terra, intitulado “O uso de tecnologias digitais para o desenvolvimento de habilidades orais em 31 

inglês: um estudo de caso no contexto acadêmico”, sob a orientação da Profa. Vera Lúcia Menezes de 32 

Oliveira e Paiva; b) Profa. Maria Cândida Trindade Costa Seabra como parecerista para o projeto definitivo 33 

de dissertação do mestrando Marcos Paulo Santos, intitulado “Os nomes gerais na construção de uma 34 

linguagem menos sexista”, sob a orientação do Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral; c) Profa. Miriam Lúcia 35 

dos Santos Jorge como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Carlos André Gati Robles, 36 

intitulado “Desenvolvimento de novas identidades em um programa de intercâmbio de ensino médio na Nova 37 

Zelândia”, sob a orientação da Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva; d) Profa. Sueli Maria Coelho 38 

como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Eduardo Lacerda Faria Rocha, intitulado 39 

“Demonstrativos no português e romeno: um estudo comparado do comportamento dos demonstrativos em 40 

narrativas históricas e nas peças teatrais”, sob a orientação do Prof. César Nardelli Cambraia; e) Profa. 41 
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Regina Lúcia Péret Dell'Isola como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Marcos Celírio 1 

dos Santos, intitulado “Leitura em múltiplas fontes: o desenvolvimento de habilidades e estratégias para a 2 

leitura como processo investigativo”, sob a orientação da Profa. Carla Viana Coscarelli; f) Prof. Daniel 3 

Mazzaro Vilar de Almeida (UNIFAL) como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Venan 4 

Lucas de Oliveira Alencar, intitulado “Imaginários e corpos em aplicativos de encontros gays – um estudo 5 

brasileiro-canadense”, sob a orientação da Profa. Emília Mendes Lopes; g) Prof. José Luiz Gonçalves 6 

(UFOP) como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Cristiane Silva Fontes, intitulado “O 7 

processo tradutório em tarefas de (re)tradução: um estudo no par linguístico inglês-português”, sob a 8 

orientação da Profa. Adriana Silvina Pagano. 3. Pareceres de projetos de dissertação/tese - aprovação: a) 9 

referendado o parecer da Profa. Luciana Silva que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do 10 

mestrando Maikel Fontes de Melo, intitulado “Conect@dos e a Leitura em ambientes digitais de estudantes 11 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental I”, sob a orientação da Profa. Carla Viana Coscarelli; b) 12 

referendado o parecer do Prof. Leonardo Pereira Nunes que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do 13 

doutorando Arthur de Melo Sá, intitulado “Uma descrição sistêmico-funcional do sistema de 14 

TRANSITIVIDADE do português brasileiro orientada para os estudos da tradução”, sob a orientação da 15 

Profa. Adriana Silvina Pagano; c) referendado o parecer da Profa. Ida Lucia Machado que aprova na íntegra 16 

o projeto definitivo de tese da doutoranda Laene Mucci Daniel, intitulado “A argumentação nas fotopotocas 17 

de Ziraldo e a representação sobre os personagens do Golpe de 64”, sob a orientação da Emília Mendes 18 

Lopes; d) referendado  o parecer da Profa. Sueli Maria Coelho que aprova na íntegra o projeto definitivo de 19 

tese do doutorando Eduardo Lacerda Faria Rocha, intitulado “Demonstrativos no português e romeno: um 20 

estudo comparado do comportamento dos demonstrativos em narrativas históricas e nas peças teatrais”, sob 21 

a orientação do Prof. César Nardelli Cambraia. 4. Pós-doutorado – acolhimento: a) referendada a solicitação 22 

de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Modelagem da linguagem na tradução audiovisual: 23 

um estudo sobre a audiodescrição em aplicativos acessíveis”, de Flávia Affonso Mayer, a ser desenvolvida 24 

sob a supervisão da Profa. Adriana Silvina Pagano, no período de 01/12/2017 a 30/11/2018; b) referendada 25 

a solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “O outro necessário: do eu narrável ao 26 

eu narrado. Por uma ética do altruísmo”, de Marcus Antônio Assis Lima, a ser desenvolvida sob a supervisão 27 

da Profa. Ida Lucia Machado, no período de 01/02/2018 a 31/07/2018; c) referendada a solicitação de 28 

acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Vocabulário do Tambor de Crioula: patrimônio imaterial 29 

do Maranhão”, de Raquel Pires Costa, a ser desenvolvida sob a supervisão da Profa. Maria Cândida 30 

Trindade Costa de Seabra, no período de 04/12/2017 a 03/12/2018. 5. Prorrogação de prazo de conclusão 31 

do curso: a) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de curso do mestrando 32 

Alberto Gallo Araújo Penzin para defesa de dissertação até 30/04/2018; b) referendada a solicitação de 33 

prorrogação de prazo para conclusão de curso da mestranda Shirlene Ferreira Coelho para defesa de 34 

dissertação até 30/03/2018; c) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de curso 35 

do doutorando Alex Luis dos Santos para defesa de tese até 28/02/2018. 6. Prorrogação de prazo de 36 

realização de Exame de Qualificação: referendada, com abstenção da interessada, a solicitação de 37 

prorrogação de prazo da doutoranda Cláudia Brandão Vieira para realização de exame de qualificação até 38 

28/05/2018; 7.Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada, com abstenção da Profa. Andréa 39 

Machado de Almeida Mattos, a aprovação da solicitação da mestranda Núbia Araceli Schutt de 40 

aproveitamento de 06 créditos referentes às disciplinas eletivas “STV em Linguística Aplicada: letramento 41 



   

  

 4 

crítico e ensino de língua estrangeira” (60 horas-aula/04 créditos) e “STV em Linguística Aplicada: teoria da 1 

complexidade e estudos da linguagem” (30 horas-aula/02 créditos), cursadas no Poslin, e a rejeição da 2 

solicitação de aproveitamento de 02 créditos referentes à disciplina “Ensino de língua inglesa com base em 3 

corpora” (30 horas-aula/02 créditos), cursada na Especialização em Ensino de Inglês da UFMG, com 4 

anuência de sua orientadora, Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos; b) referendada a rejeição, com 5 

abstenção da representante discente Cláudia Brandão Vieira, da solicitação do mestrando Filipe Rubini 6 

Castano de aproveitamento de 11 créditos referentes às disciplinas externas “Introduction to Computer 7 

Science and Programming Using Python” (135 horas-aula/09 créditos) e “Introduction to Probability and Data” 8 

(30 horas-aula/2 créditos), cursadas, respectivamente, no Massachusetts Institute of Technology e na Duke 9 

University. 8. Mudança de orientação: referendada, com abstenção da representante discente Cláudia 10 

Brandão Vieira, a solicitação de mudança de orientação da doutoranda Laene Mucci Daniel, da profa. Emília 11 

Mendes Lopes para a profa. Maria Carmen Aires Gomes, com a anuência de ambas as professoras. 9. 12 

Credenciamento de coorientação: referendada a solicitação do professor Ricardo Augusto de Souza para o 13 

credenciamento da profa. Larissa Santos Ciríaco como coorientadora da mestranda Clarice Fernandes dos 14 

Santos. III - HOMOLOGAÇÕES: 1. Exames de Qualificação: homologada a ata da banca do exame de 15 

qualificação do doutorando Waldemar Duarte de Alencar Neto, composta pelos professores Luiz Francisco 16 

Dias (orientador) – UFMG, Emília Mendes Lopes – UFMG, Joana Darc Rodrigues da Costa – UEMA, como 17 

titulares, e Nádia Dolores Fernandes Biavati – UFSJ, como suplente. A banca considerou o aluno aprovado. 18 

2. Resultado final do processo seletivo 2018: homologado o resultado final do processo seletivo 2018/1, 19 

conforme documento publicado no site do Programa e arquivado na secretaria. 3. Prorrogação de prazo de 20 

conclusão do curso e qualificação: a) homologado o parecer da CDIS aprovando a solicitação de 21 

prorrogação de prazo para conclusão de curso da doutoranda Kícila Ferreguetti de Oliveira para defesa de 22 

tese até 12/03/2018; b) homologado o parecer da CDIS aprovando a solicitação de prorrogação de prazo 23 

para conclusão de curso da doutoranda Flavia Ferreira de Paula para defesa de tese até 12/03/2018; c) 24 

homologado o parecer da CDIS aprovando a solicitação de prorrogação de prazo para a realização do 25 

exame de qualificação da doutoranda Eliane Aparecida Goulart Mendes até 31/05/2018; 5. Credenciamentos 26 

e recredenciamentos de professores: homologada a aprovação da CDoc favorável ao credenciamento do 27 

Prof. Luciano Magnoni Tocaia como docente permanente nível Mestrado. 6. Credenciamento: homologado o 28 

parecer da coordenação aprovando o credenciamento da Profa. Elidéa Lúcia Almeida Bernardino para uma 29 

nova linha de pesquisa (3A). 7. Eleição para representantes do colegiado: homologada, com abstenção da 30 

Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos, a ata da eleição para representantes da Área de Concentração 31 

de Linguística Aplicada do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, realizada entre os dias 20 32 

e 21 de novembro de 2017. Foi eleita a chapa única composta pelos professores Andréa Machado de 33 

Almeida Mattos (titular) e Leandro Rodrigues Alves Diniz (suplente). IV. DELIBERAÇÕES: 1. Prorrogação de 34 

prazo para conclusão de curso: a) aprovada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Joana 35 

Angélica Lima, para defesa de tese até 26/01/2018; b) aprovada a solicitação de prorrogação de prazo da 36 

doutoranda Danúbia Aline Silva Sampaio para defesa de tese até 30/06/2018; c) aprovada a solicitação de 37 

prorrogação de prazo do doutorando Waldemar Duarte de Alencar Neto para defesa de tese até 29/03/2018; 38 

d) aprovada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Giselli Mara da Silva para defesa de tese 39 

até 02/03/2018; e) da doutoranda Égina Glauce Santos Pereira para defesa de tese até 31/04/2018; f) 40 

aprovada a solicitação de prorrogação de prazo da mestranda Katherine Nunes Pereira Oliva para defesa de 41 
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issertação até 31/07/2018; g) aprovada a solicitação de prorrogação de prazo da mestranda Patricia Silva de 1 

Moura para defesa de dissertação até 28/06/2018. 2. Trancamento de matrícula: aprovada a solicitação da 2 

mestranda Laura Moreira dos Santos Rocha de trancamento total de matrícula no segundo semestre de 3 

2017 por motivo de saúde. 3. Proposta para manutenção e suporte junto ao POSLIN de Eduardo Galvão: 4 

aprovada a proposta do engenheiro Eduardo Galvão para manutenção e suporte do site do Poslin para o ano 5 

de 2018. 4. Indicação de professor para compor a CGesf: aprovada a indicação da Profa. Andréa Machado 6 

de Almeida Mattos, com abstenção desta, para substituir a Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga na 7 

Comissão de Gestão Financeira do Poslin. 5. Indicação de professor para compor a CDoc: aprovada, com 8 

abstenção da Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos, a indicação da Profa. Valdeni da Silva Reis para 9 

substituir a Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos na Comissão de Assuntos Docentes do Poslin.  6. 10 

Atividades docentes para fins de estágio docência: o colegiado instituirá, em 2018, uma comissão 11 

encarregada de regulamentar a validade das atividades docentes para fins de estágio docência. 7. 12 

Solicitação de acúmulo de bolsa CAPES com bolsa de agência internacional: o doutorando Rodrigo Araújo e 13 

Castro, bolsista da CAPES no âmbito do PROEX-CAPES, foi selecionado para participar de uma cotutela na 14 

Macquarie University, em Sidney, Austrália, prevista para se realizar no período compreendido entre 15 

fevereiro de 2018 e julho de 2019. Durante o período da cotutela, a universidade australiana oferecerá uma 16 

bolsa ao aluno fomentada com recursos do governo australiano. O doutorando solicitou a aprovação do 17 

acúmulo de sua bolsa CAPES com a bolsa australiana. O colegiado retirou o assunto de pauta para a 18 

realização de nova consulta à CAPES e deliberação na próxima reunião. 8. Novo regulamento do Poslin: 19 

aprovada a redação do novo regulamento do Poslin. 9. Criação da nova linha de retórica e reestruturação do 20 

Poslin: a presidente apresentou a proposta de reestruturação do Poslin, com a exclusão de algumas linhas 21 

de pesquisa da área 1 e a criação de nova uma nova linha (Retórica) na área 2. A proposta foi aprovada por 22 

unanimidade. 10. Exclusão de disciplinas: aprovada a exclusão das disciplinas Fundamentos em Linguística 23 

Aplicada I e II da grade curricular do Programa. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual 24 

eu, Fábio Guimarães Miranda Barbosa, secretário do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, 25 

lavrei a presente ata que será datada e assinada por mim e por todos os membros presentes.   26 

Belo Horizonte,04 de dezembro de 2017. 27 
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