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ATA DA 213ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 1 

Ao décimo segundo dia do mês de março de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, na sala 4031 da FALE, foi 2 

realizada a ducentésima décima terceira 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. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva 5 

(subcoordenadora), Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira e Profa. Maria Antonieta Cohen 6 

(representantes da área de Linguística Teórica e Descritiva); Prof. Gustavo Ximenes Cunha e Profa. Helcira 7 

Maria Rodrigues de Lima (representantes da área de Linguística do Texto e do Discurso); Profa. Andréa 8 

Machado de Almeida Mattos e Profa. Luciane Corrêa Ferreira (representantes da área de Linguística 9 

Aplicada); Adriana Fernandes Barbosa e Marcus Vinícius Pereira das Dores (representantes discentes). 10 

EXPEDIENTE: Aprovada a ata da reunião extraordinária realizada em 19/02/2018. ORDEM DO DIA: I – 11 

COMUNICAÇÕES: 1. A presidente fez a leitura da “carta da aluna x”, que questionava o critério 12 

socioeconômico no processo seletivo de bolsas do Programa. II REFERENDAMENTOS: 1. 13 

Liberação/composição de Bancas de Defesa de Tese/Dissertação e de Exames de Qualificação: a) 14 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Júlia Santos Nunes 15 

Rodrigues, composta pelos professores Adriana Silvina Pagano (orientadora) – UFMG, Leonardo Pereira 16 

Nunes – UFMG, Kelen Cristina Sant Anna de Lima – UFMG, como titulares, e Norma Barbosa de Lima 17 

Fonseca – UFMG, como suplente. Data da defesa: 09 de fevereiro de 2018; b) referendada a indicação da 18 

banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Francieli Silvéria Oliveira, composta pelos 19 

professores Giacomo Patrocinio Figueredo (coorientador/presidente da banca) – UFOP, Kelen Cristina Sant 20 

Anna de Lima – UFMG, Leonardo Pereira Nunes – UFMG, como titulares, e Heloísa de Carvalho Torres – 21 

UFMG, como suplente. Data da defesa: 16 de fevereiro de 2018; c) referendada a indicação da banca 22 

examinadora de defesa de dissertação da mestranda Consuelo Hermine Santos, composta pelos 23 

professores Sueli Maria Coelho (orientadora) – UFMG, Ricardo Augusto de Souza (coorientador) – UFMG, 24 

Leandra Batista Antunes – UFOP, Cândido Samuel Fonseca de Oliveira – CEFET-MG, como titulares, e 25 

Maria Beatriz Nascimento Decat – UFMG, como suplente. Data da defesa: 22 de fevereiro de 2018; d) 26 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Luciana Dias de 27 

Macedo, composta pelos professores Deise Prina Dutra (orientadora) – UFMG, Patricia Pereira Bértoli – 28 

UERJ, Leonardo Pereira Nunes – UFMG, como titulares, e Barbara Malveira Orfanó – UFMG, como 29 

suplente. Data da defesa: 23 de fevereiro de 2018; e) referendada a indicação da banca examinadora de 30 

defesa de dissertação da mestranda Bárbara do Vale Reis de Sousa, composta pelos professores Glaucia 31 

Muniz Proença Lara (orientadora) – UFMG, Bruno Focas Vieira Machado (coorientador) – UFMG, Maria Leda 32 

Pinto – UEMS, Ida Lúcia Machado – UFMG, como titulares, e Maria Clara Maciel de Araújo Ribeiro – 33 

UNIMONTES, como suplente. Data da defesa: 06 de março de 2018; f) referendada a indicação da banca 34 

examinadora de defesa de dissertação da mestranda Rosana Cardoso Gondim, composta pelos professores 35 

Carla Viana Coscarelli (orientadora) – UFMG, Juliana Alves Assis – PUC-MG, Vicente Aguimar Parreiras – 36 

CEFET-MG, como titulares, e Luana Lopes Amaral – UFMG, como suplente. Data da defesa: 22 de março de 37 

2018; g) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Silmara 38 

Eliza de Paula Silva, composta pelos professores Sueli Maria Coelho (orientadora) – UFMG, Adriana Maria 39 

Tenuta de Azevedo – UFMG, Arabie Bezri Hermont – PUC-MG, como titulares, e Lorenzo Teixeira Vitral – 40 

UFMG, como suplente. Data da defesa: 28 de março de 2018; h) referendada a indicação da banca 41 
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examinadora de defesa de dissertação da mestranda Shirlene Ferreira Coelho, composta pelas professoras 1 

Sueli Maria Coelho (orientadora) – UFMG, Alexia Teles Duchowny – UFMG, Soélis Teixeira do Prado 2 

Mendes – UFOP, como titulares, e Jânia Martins Ramos – UFMG, como suplente. Data da defesa: 27 de 3 

março de 2018; i) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda 4 

Lilian Aparecida Vimieiro Pascoal, composta pelas professoras Andréa Machado de Almeida Mattos 5 

(orientadora) – UFMG, Maralice de Souza Neves – UFMG, Leina Claudia Viana Jucá – UFOP, como 6 

titulares, e Erika Amancio Caetano – UNI-BH, como suplente. Data da defesa: 26 de março de 2018; j) 7 

referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Suelen Martins, composta pelas 8 

professoras Luciane Corrêa Ferreira (orientadora) – UFMG, Barbara Malveira Orfanó (coorientadora) – 9 

UFMG, Paula Lenz Costa Lima – UECE, Adriana Maria Tenuta de Azevedo – UFMG, como titulares, e Ana 10 

Larissa Adorno Marciotto Oliveira – UFMG, como suplente. Data do exame: 26 de fevereiro de 2018; k) 11 

referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Glenda Aparecida Queiroz 12 

Milanio, composta pelos professores Lorenzo Teixeira Vitral (orientador) – UFMG, Bruna Karla Pereira – 13 

UFVJM, Aroldo Leal de Andrade – UFMG, como titulares, e Larissa Santos Ciríaco – UFMG, como suplente. 14 

Data do exame: 26 de fevereiro de 2018; l) referendada a indicação da banca do exame de qualificação do 15 

doutorando Emanuel da Silva Fontel, composta pelos professores Maria Beatriz Nascimento Decat 16 

(orientadora) – UFMG, Juliana Alves Assis – PUC-MG, Regina Lúcia Péret Dell'Isola – UFMG, como titulares, 17 

e Geovane Fernandes Caixeta – UNIPAM, como suplente. Data do exame: 28 de fevereiro de 2018; m) 18 

referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Cristina Mara França Pinto 19 

Fonseca, composta pelas professoras Maria Beatriz Nascimento Decat (orientadora) – UFMG, Rosane 20 

Cassia Santos e Campos – UFMG, Regina Lúcia Péret Dell'Isola – UFMG, como titulares, e Ana Clara 21 

Gonçalves Alves de Meira – IFNMG-Salinas, como suplente. Data do exame: 02 de março de 2018; n) 22 

referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Vanessa Amin, composta pelos 23 

professores Renato de Mello (orientador) – UFMG, Dylia Lysardo Dias – UFSJ, Rony Petterson Gomes do 24 

Vale – UFV, como titulares, e Renata Aiala de Mello – UFBA, como suplente. Data do exame: 02 de março 25 

de 2018; o) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Acassia dos Anjos 26 

Santos Rosa, composta pelas professoras Miriam Lúcia dos Santos Jorge (orientadora) – UFMG, Andréa 27 

Machado de Almeida Mattos – UFMG, Lívia Márcia Tiba Rádis Baptista – UFBA, como titulares, e Rita 28 

Cristina Lima Lages e Silva – UFOP, como suplente. Data do exame: 14 de março de 2018; p) referendada a 29 

indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Thais Franco de Paula, composta pelos 30 

professores Sueli Maria Coelho (orientadora) – UFMG, César Nardelli Cambraia – UFMG, Charlotte Marie 31 

Chambelland Galves – UNICAMP, como titulares, e Eunice Maria das Dores Nicolau – UFMG, como 32 

suplente. Data do exame: 16 de março de 2018; q) referendada a indicação da banca do exame de 33 

qualificação da doutoranda Maira Guimarães, composta pelos professores Emília Mendes Lopes 34 

(orientadora) – UFMG, Helcira Maria Rodrigues de Lima – UFMG, Daniel Mazzaro Vilar de Almeida – 35 

UNIFAL, como titulares, e Leonardo Coelho Corrêa Rosado – UFMG, como suplente. Data do exame: 23 de 36 

março de 2018; r) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Desirée de 37 

Almeida Oliveira, composta pelos professores Luciane Corrêa Ferreira (orientadora) – UFMG, Leandro 38 

Rodrigues Alves Diniz (coorientador) – UFMG, Regina Lúcia Péret Dell'Isola – UFMG e Eulália Vera Lúcia 39 

Fraga Leurquin - UFC, como titulares, e Ana Cecilia Cossi Bizon – Unicamp, como suplente. Data do exame: 40 

05 de abril de 2018; s) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda 41 
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Miriam Cristiany Garcia Rosa, composta pelos professores Aderlande Pereira Ferraz (orientador) – UFMG, 1 

Maria Cândida Trindade Costa de Seabra – UFMG, Maria Cristina Parreira da Silva – UNESP, Eduardo 2 

Tadeu Roque Amaral – UFMG, Fidel Pascua Vílchez – UNILA, como titulares, e Daniela Mara Lima Oliveira 3 

Guimarães – UFMG e Sebastião Camelo da Silva Filho – UFMG, como suplentes. Data da defesa: 01 de 4 

março de 2018; t) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese do doutorando Geraldo 5 

José Rodrigues Liska, composta pelos professores Aderlande Pereira Ferraz (orientador) – UFMG, Delaine 6 

Cafiero Bicalho – UFMG, Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães – UFMG, Eliana Dias – UFU, Maria do 7 

Socorro Vieira Coelho – UNIMONTES, como titulares, e Maria Cândida Trindade Costa de Seabra – UFMG e 8 

Sebastião Camelo da Silva Filho – UFMG, como suplentes. Data da defesa: 02 de março de 2018; u) 9 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Giselli Mara da Silva, 10 

composta pelos professores Ricardo Augusto de Souza (orientador) – UFMG, Elidea Lúcia Almeida 11 

Bernardino – UFMG, Thaís Maíra Machado de Sá – UFMG, Ronice Muller de Quadros – UFSC, Ivani 12 

Rodrigues Silva – UNICAMP, como titulares, e Marcus Guilherme Pinto de Faria Valadares – Colégio Santo 13 

Agostinho e Marisa Mendonça Carneiro – UFMG, como suplentes. Data da defesa: 05 de março de 2018; v) 14 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Maria Risolina de Fátima 15 

Ribeiro Correia, composta pelos professores Maria Beatriz Nascimento Decat (orientadora) – UFMG, Delaine 16 

Cafiero Bicalho – UFMG, Janice Helena Silva de Resende Chaves Marinho – UFMG, Jane Quintiliano 17 

Guimarães Silva – PUC-MG, Angela Maria Alves Lemos Jamal – Faculdade Pitágoras, como titulares, e 18 

Gustavo Ximenes Cunha – UFMG e Violeta Virginia Rodrigues – UFRJ, como suplentes. Data da defesa: 06 19 

de março de 2018; x) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda 20 

Mirian Lúcia Brandão Mendes, composta pelos professores Emília Mendes Lopes (orientadora) – UFMG, 21 

Dylia Lysardo Dias – UFSJ, Maria Carmen Aires Gomes – UFV, Cláudio Humberto Lessa – CEFET-MG, Ivan 22 

Vasconcelos Figueiredo – UFSJ, como titulares, e Gerlice Teixeira Rosa – Faculdade Ciências da Vida (FCV) 23 

e Leonardo Coelho Corrêa Rosado – UFMG, como suplentes. Data da defesa: 28 de março de 2018. 2. 24 

Indicação de pareceristas: Foi referendada a indicação dos seguintes pareceristas: a) Profa. Andrea 25 

Machado de Almeida Mattos como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Lígia 26 

Cristina Domingos Araújo intitulado “A sala de aula de estágio curricular supervisionado: um estudo no 27 

contexto da formação inicial de professores de língua inglesa”, sob a orientação da Profa. Míriam Lúcia dos 28 

Santos Jorge; b) Profa. Heliana Ribeiro de Mello como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do 29 

mestrando Oliver Renato Araújo Gobbo intitulado “Marcadores discursivos como unidades informacionais 30 

marcadas prosodicamente”, sob a orientação do Prof. Tommaso Raso; c) Profa. Márcia Cristina de Brito 31 

Rumeu como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Geisa Mara Batista intitulado “A 32 

noção de “cordialidade” e as formas de tratamento nominais e pronominais no português do Brasil”, sob a 33 

orientação do Prof. Lorenzo Teixeira Vitral; d) Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães como parecerista 34 

para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Cristiane Aparecida Soares da Silva Rozenfeld 35 

intitulado “Análise de expressões idiomáticas da língua portuguesa sob a perspectiva pedagógica”, sob a 36 

orientação do Prof. Aderlande Pereira Ferraz; e) Profa. Adriane Terezinha Sartori como parecerista para o 37 

projeto definitivo de dissertação da mestranda Juliana dos Santos Belga intitulado “Hipercorreção na escrita 38 

acadêmica: uma análise de textos de alunos da graduação em Direito”, sob a orientação da Profa. Daniela 39 

Mara Lima Oliveira Guimarães; f) Profa. Luciana Oliveira Silva (FALE/UFMG) como parecerista para o 40 

projeto definitivo de dissertação da mestranda Camila Vilela de Queiroz intitulado “Difusão tecnológica, 41 
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letramento digital e docência: o uso da tecnologia móvel no ensino de língua portuguesa”, sob a orientação 1 

da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga; g) Prof. Aderlande Pereira Ferraz como parecerista para o projeto 2 

definitivo de dissertação da mestranda Ires Figueredo de Souza intitulado “Variação Linguística: O enfoque 3 

dos livros didáticos de Língua Portuguesa da Educação de Jovens e Adultos”, sob a orientação da Profa. 4 

Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães; h) Profa. Glaucia Muniz Proença Lara como parecerista para o 5 

projeto definitivo de dissertação do mestrando Eduardo Dias de Carvalho Filho intitulado “Homoerotismo: o 6 

Estudo de um Conceito”, sob a orientação da Profa. Ida Lucia Machado; i) Prof. Ronaldo Corrêa Gomes 7 

Junior como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Denise Alves Soares Veridiano 8 

intitulado “Aprendizagem Móvel na formação continuada docente: uma análise sob a perspectiva dos 9 

princípios da Comunidade de Prática”, sob a orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidélis Braga; j) Profa. 10 

Ida Lucia Machado como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Denilson 11 

Gonçalves Cajazeiro intitulado “Outros olhares sobre a política: imaginários sociodiscursivos no programa 12 

documental Galáxias”, sob a orientação da Profa. Glaucia Muniz Proença Lara; k) Profa. Daniela Mara Lima 13 

Oliveira Guimarães como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Matheus 14 

Henrique Duarte intitulado “As formações neológicas mais frequentes em comentários online: contribuições 15 

para o ensino do português”, sob a orientação do Prof. Aderlande Pereira Ferraz; l) Prof. Ricardo Augusto de 16 

Souza como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Isabelle Deolinda Pereira de 17 

Sousa intitulado “O papel do controle inibitório na percepção da fala e no reconhecimento da palavra falada 18 

de bilíngues tardios português-francês”, sob a orientação do Prof. Rui Rothe-Neves; m) Prof. Ronaldo Corrêa 19 

Gomes Junior como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Demétrius Faria dos 20 

Santos intitulado “O uso de aplicativos móveis em sequências didáticas no ensino fundamental: agência e 21 

aprendizagem de inglês”, sob a orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidélis Braga; n) Profa. Maria 22 

Mendes Cantoni como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Cecília Valle Souza 23 

Toledo intitulado “Redução segmental de vogais altas distintas em final de palavra no português de Belo 24 

Horizonte”, sob a orientação da Profa. Thaïs Cristófaro Alves da Silva; o) Profa. Daniela Mara Lima Oliveira 25 

Guimarães como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Matheus Freitas Gomes 26 

intitulado “Representação fonológica e ortografia: a emergência”, sob a orientação da Profa. Thaïs Cristófaro 27 

Alves da Silva; p) Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva como parecerista para o projeto definitivo 28 

de dissertação da mestranda Rafaela de Andrade Paiva intitulado “Metáforas de professores de língua 29 

portuguesa sobre formação continuada por meio de tecnologias móveis”, sob a orientação da Profa. Júnia de 30 

Carvalho Fidélis Braga; q) Profa. Jaqueline dos Santos Peixoto (UFRJ) como parecerista para o projeto 31 

definitivo de dissertação do mestrando João Henrique Santos de Souza intitulado “A Marcação diferencial do 32 

sujeito e do objeto em línguas do grupo Timbira: o sistema de Caso e suas características ergativas”, sob a 33 

orientação do Profa. Fábio Bonfim Duarte. 3. Pareceres de projetos de dissertação/tese - aprovação: a) 34 

referendado o parecer do Prof. Aderlande Pereira Ferraz que aprova na íntegra o projeto definitivo de 35 

dissertação da mestranda Fernanda Júnia Aparecida Teixeira da Conceição intitulado “Produção de textos 36 

escritos: a reescrita como prática fundamental”, sob a orientação da Profa. Delaine Cafiero Bicalho; b) 37 

referendado o parecer do prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior que aprova na íntegra o projeto definitivo de 38 

dissertação da mestranda Denise Alves Soares Veridiano intitulado “Aprendizagem Móvel na formação 39 

continuada docente: uma análise sob a perspectiva dos princípios da Comunidade de Prática”, sob a 40 

orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga; c) referendado o parecer da Profa. Glaucia Muniz 41 
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Proença Lara que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Eduardo Dias de 1 

Carvalho Filho intitulado “Homoerotismo: o estudo de um conceito”, sob a orientação da Profa. Ida Lucia 2 

Machado; d) referendado o parecer da profa. Adriane Terezinha Sartori que aprova na íntegra o projeto 3 

definitivo de dissertação da mestranda Juliana dos Santos Belga intitulado “Hipercorreção na escrita 4 

acadêmica: uma análise de textos de alunos da graduação em Direito”, sob a orientação da Profa. Daniela 5 

Mara Lima Oliveira Guimarães; e) referendado o parecer da Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva 6 

que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Rafaela de Andrade Paiva intitulado 7 

“Metáforas de professores de língua portuguesa sobre formação continuada por meio de tecnologias 8 

móveis”, sob a orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidélis Braga; f) referendado o parecer da Profa. Ida 9 

Lucia Machado que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Juliana Cabral Junqueira de 10 

Castro intitulado “A representação do professor em Manuais do Professor de Livros de Alfabetização e 11 

Letramento do Programa Nacional do Livro Didático”, sob a orientação do Prof. Renato de Mello. 4. Pós-12 

doutorado – acolhimento: referendada a solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada 13 

“Glossário da atividade extrativista: instrumentos de trabalho, alimentação, ervas, processo de 14 

comercialização e entidades da floresta (lendas)”, de Márcia Verônica Ramos de Macêdo, a ser desenvolvida 15 

sob a supervisão da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra, no período de 20/03/2018 a 16 

20/03/2019. 5. Pós-doutorado – relatório final: referendado o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de 17 

Jaqueline dos Santos Peixoto, desenvolvida sob a supervisão do Prof. Fábio Bonfim Duarte, no período de 18 

06/03/2017 a 31/12/2017. 6. Pós-doutorado – renovação: referendado o relatório parcial da pesquisa de pós-19 

doutorado de Bruno Focas Vieira Machado, desenvolvida sob a supervisão da Profa. Glaucia Muniz Proença 20 

Lara, no período de 01/05/2014 a 31/03/2018. Referendado o requerimento de renovação da residência pós-21 

doutoral e da respectiva bolsa PNPD, para o período de 01/04/2018 a 31/03/2019. 7. Prorrogação de prazo 22 

de entrega de projeto definitivo: a) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para entrega de projeto 23 

definitivo da mestranda Silvana Maria Mamani até 28/04/2018; b) referendada a solicitação de prorrogação 24 

de prazo para entrega de projeto definitivo da mestranda Jacyara Sheyla dos Santos Martins Xavier até 25 

30/03/2018. 8. Prorrogação de prazo de conclusão do curso: referendada a solicitação de prorrogação de 26 

prazo para conclusão do curso da doutoranda Giovana de Sousa Rodrigues para defesa de tese até 27 

31/05/2018. 9. Prorrogação de prazo de entrega de projeto definitivo reformulado: referendada a solicitação 28 

de prorrogação de prazo da doutoranda Jamila Viegas Rodrigues para entrega do projeto definitivo de tese 29 

reformulado até 31/03/2018. 10. Prorrogação de prazo de realização de Exame de Qualificação: a) 30 

referendada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Thaís Franco de Paula para realização de 31 

exame de Qualificação até 31/03/2018; b) referendada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda 32 

Marcela Dezotti Cândido para realização de exame de Qualificação até 28/04/2018; c) referendada a 33 

solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Simone Dornelas de Carvalho para realização de exame 34 

de Qualificação até 31/07/2018; d) referendada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Simone 35 

Fonseca Gomes Duarte Guimarães para realização de exame de Qualificação até 31/08/2018; e) 36 

referendada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Maryelle Joelma Cordeiro para realização 37 

de exame de Qualificação até 31/07/2018; f) referendada a solicitação de prorrogação de prazo da 38 

doutoranda Regina Célia Vago para realização de exame de Qualificação até 28/07/2018; g) referendada a 39 

solicitação de prorrogação de prazo do doutorando Agnaldo Almeida de Jesus para realização de exame de 40 

Qualificação até 30/04/2018; h) referendada a solicitação de prorrogação de prazo do doutorando Mário 41 
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André Coelho da Silva para realização de exame de Qualificação até 31/05/2018; i) referendada a solicitação 1 

de prorrogação de prazo da doutoranda Juliana Cabral Junqueira de Castro para realização de exame de 2 

Qualificação até 10/07/2018; j) referendada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Bruna Toso 3 

Tavares para realização de exame de Qualificação até 28/05/2018. 11. Alteração da área de inserção de 4 

projeto de pesquisa: a) referendada a solicitação da mestranda Crislaine Junqueira Aguiar Silva de alteração 5 

da linha de inserção de seu projeto de pesquisa da linha de pesquisa Ensino/Aprendizagem de Línguas 6 

Estrangeiras (3A) para a linha de pesquisa Linguagem e Tecnologia (3C), ambas na área de Linguística 7 

Aplicada, com anuência de sua orientadora, Profa. Ana Cristina Fricke Matte; b) referendada a solicitação da 8 

doutoranda Natália Silva Giarola de Rezende de alteração da área de inserção de seu projeto de pesquisa, 9 

da área de Linguística do Texto e do Discurso, linha Análise do Discurso (2B), para a área de Linguística 10 

Aplicada, linha de pesquisa Linguagem e Tecnologia (3C), com anuência de sua orientadora, Profa. Ana 11 

Cristina Fricke Matte; c) referendada a solicitação da doutoranda Vivian Pinto Riolo de alteração da área de 12 

inserção de seu projeto de pesquisa, da área de Linguística do Texto e do Discurso, linha Análise do 13 

Discurso (2B) para a área de Linguística Aplicada, linha de pesquisa Linguagem e Tecnologia (3C), com 14 

anuência de sua orientadora, Profa. Ana Cristina Fricke Matte; d) referendada a solicitação da doutoranda 15 

Sineide Gonçalves de alteração da linha de inserção de seu projeto de pesquisa, da linha Estudo da 16 

Variação e Mudança Linguística (1A) para a linha de pesquisa Processamento da Linguagem (1C), ambas da 17 

área de Linguística Teórica e Descritiva com anuência de seu orientador, Prof. Rui Rothe Neves. 12. 18 

Credenciamentos e recredenciamentos de professores: a) referendado o parecer da comissão de 19 

credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao recredenciamento da profa. Ana Cristina Fricke 20 

Matte como docente permanente Doutorado; b) referendada a solicitação do prof. Gustavo Ximenes Cunha 21 

de novo credenciamento na linha de pesquisa Textualidade e Textualização em Língua Portuguesa, área 2 22 

(Linguística do Texto e do Discurso); c) referendada a solicitação da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima 23 

de novo credenciamento na linha de pesquisa Retórica, área 2 (Linguística do Texto e do Discurso); d) 24 

referendada a solicitação da Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira de novo credenciamento na linha 25 

de pesquisa Textualidade e Textualização em Língua Portuguesa, área 2 (Linguística do Texto e do 26 

Discurso). 13. Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação da solicitação da 27 

doutoranda Jaqueline Aparecida Nogueira de integralização de 16 créditos cumpridos no mestrado em 28 

Teoria Literária e Crítica da Cultura da UFSJ, referentes às disciplinas “STV em Práticas Discursivas – 29 

Teorias do Discurso” (60 horas-aula/4 créditos), “STV em Práticas Discursivas – Análise do Discurso e 30 

Estudos Culturais” (60 horas-aula/4 créditos), “Discurso e Identidades Sociais” (60 horas-aula/4 créditos) e 31 

“STV: Mídia, discurso e sociedade: perspectiva sobre o funcionamento do maquinário midiático” (60 horas-32 

aula/4 créditos), com anuência de sua orientadora, Profa. Ida Lúcia Machado; b) referendada a aprovação da 33 

solicitação da doutoranda Rossana da Cunha Silva de integralização de 16 créditos cumpridos no mestrado 34 

do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da UFSC, referentes às disciplinas “Estudos da 35 

Tradução com Base em Corpus” (60 horas-aula/4 créditos), “Tópicos Especiais em Tradução: Research 36 

Methods in Translation Studies” (60 horas-aula/4 créditos), “Tradução Técnica” (60 horas-aula/4 créditos) e 37 

“Tópicos Especiais – Didática da Tradução” (60 horas-aula/4 créditos), com anuência de seu orientador, Prof. 38 

Fábio Alves da Silva Júnior; c) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Mariana Pinter Chaves 39 

de integralização de 16 créditos cumpridos no mestrado em Estudos Linguísticos da UFES, referentes às 40 

disciplinas “Análise do discurso” (60 horas-aula/4 créditos), “Tópicos Avançados em Estudos Textuais-41 



   

  

 7 

discursivos” (60 horas-aula/4 créditos), “Tendências da Linguística Contemporânea” (60 horas-aula/4 1 

créditos) e “Tópicos em Estudos Textuais-discursivos” (60 horas-aula/4 créditos), com anuência de sua 2 

orientadora, Profa. Ida Lucia Machado; d) referendada a aprovação da solicitação do doutorando Edson 3 

Lemos Pereira de integralização de 16 créditos cumpridos no mestrado em Estudos da Linguagem da UFMA, 4 

referentes às disciplinas “Metodologia da Pesquisa em Estudo da Linguagem” (60 horas-aula/4 créditos), 5 

“Teorias Linguísticas” (60 horas-aula/4 créditos), “Fundamentos em Morfossintaxe” (60 horas-aula/4 créditos) 6 

e “Fundamentos em Sociolinguística” (60 horas-aula/4 créditos), com anuência de sua orientadora, Profa. 7 

Maria Cândida Trindade Costa de Seabra; e) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Ana 8 

Paula de Araújo Lopez de integralização de 16 créditos cumpridos no mestrado em Linguística Aplicada do 9 

Poslin; f) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Cristina Lazzerini de Souza de 10 

integralização de 07 créditos cumpridos no mestrado em Linguística Aplicada do Poslin; g) referendada a 11 

aprovação da solicitação do doutorando Arthur de Melo Sá de integralização de 10 créditos cumpridos no 12 

mestrado em Linguística Aplicada do Poslin; h) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda 13 

Alessandra Folha Mós Landim de aproveitamento de 12 créditos cumpridos no mestrado em Letras: Estudos 14 

da Linguagem da UFOP, referentes às disciplinas “Seminário de Estudos Linguísticos” (60 horas-aula/4 15 

créditos), “Produção e Recepção Textual” (60 horas-aula/4 créditos) e “Seminário de Análise do Discurso” 16 

(60 horas-aula/4 créditos), com anuência de sua orientadora, Profa. Glaucia Muniz Proença Lara; i) 17 

referendada a aprovação da solicitação do doutorando Leandro da Silva Moura de aproveitamento de 16 18 

créditos cumpridos no mestrado em Letras: Estudos da Linguagem da UFOP, referentes às disciplinas 19 

“Seminário de Estudos Linguísticos” (60 horas-aula/4 créditos), “Produção e Recepção Textual” (60 horas-20 

aula/4 créditos), “Teorias da Leitura” (60 horas-aula/4 créditos) e “Métodos de Pesquisa” (60 horas-aula/4 21 

créditos), com anuência de sua orientadora, Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima; j) referendada a 22 

aprovação da solicitação da doutoranda Alcione de Jesus Santos de aproveitamento de 16 créditos 23 

cumpridos no mestrado em Linguística da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, referentes às 24 

disciplinas “Introdução aos Estudos da Linguagem” (60 horas-aula/4 créditos), “Introdução aos Estudos 25 

Gramaticais de Linguas Naturais” (60 horas-aula/4 créditos), “Fonética e Fonologia” (60 horas-aula/4 26 

créditos) e “Sintaxe” (60 horas-aula/4 créditos), com anuência de seu orientador, Prof. Rui Rothe-Neves; k) 27 

referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Geisa Mara Batista de aproveitamento de 06 créditos  28 

referentes às disciplinas externas  “Teoria Sintática” (45 horas-aula/3 créditos) e “Teoria Semântica” (45 29 

horas-aula/3 créditos), cursadas no Programa de Pós-graduação em Letras da PUC/MG, e de 02 créditos 30 

cumpridos no mestrado em Filosofia da UFMG, referentes à disciplina “Tópicos especiais em Filosofia 31 

Moderna: Metafísica” (30 horas-aula/2 créditos), com anuência de seu orientador, Prof. Lorenzo Teixeira 32 

Vitral; l) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Maíra Ferreira Sant'Ana de integralização de 33 

10 créditos cumpridos no mestrado em Letras da UFV, referentes às disciplinas “Bases Teóricas em Análise 34 

do Discurso” (60 horas-aula/04 créditos), “Análise do Discurso da Divulgação Científica” (60 horas-aula/04 35 

créditos) e “Teoria Semiolinguística” (30 horas-aula/02 créditos), além de aproveitamento de 04 créditos 36 

referentes à disciplina isolada “STV em Linguística do Texto e do Discurso: Análise do Discurso vs Narrativas 37 

de vida” (60 horas-aula/04 créditos) e de 02 créditos referentes à disciplina externa “Seminários de Estudos 38 

Avançados: Discurso político: poder e linguagem” (30 horas-aula/02 créditos), cursada no Programa de Pós-39 

graduação em Letras da PUC/MG, com anuência de sua orientadora,  Profa. Glaucia Muniz Proença Lara; 40 

m) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Isabela de Oliveira Campos de aproveitamento de 41 
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04 créditos referentes à disciplina isolada “STV em Linguística Aplicada: pesquisa em sala de aula” (60 1 

horas-aula/04 créditos), com anuência de sua orientadora, Profa. Valdeni da Silva Reis; n) referendada a 2 

aprovação da solicitação do mestrando Maikel Fontes de Melo de aproveitamento de 12 créditos referentes 3 

às disciplinas isoladas “STV em Linguagem e Tecnologia: letramento digital” (60 horas-aula/04 créditos), 4 

“STV em Linguagem e Tecnologia: leitura em ambientes digitais: uma abordagem cognitiva” (60 horas-5 

aula/04 créditos) e “STV em Linguística Aplicada: A biologia do conhecer na experiência de sala de aula” (60 6 

horas-aula/04 créditos), com anuência de sua orientadora, Profa. Carla Viana Coscarelli; o) referendada a 7 

aprovação da solicitação da doutoranda Cristina Lazzerini de Souza de aproveitamento de 09 créditos 8 

referentes às disciplinas isoladas “STV em Linguística Aplicada: Função interpessoal e tradução” (60 horas-9 

aula/04 créditos), “STV em Linguística Aplicada: A construção do ponto de vista em textos traduzidos e não 10 

traduzidos” (30 horas-aula/02 créditos), “STV em Linguística Aplicada: A tradução intermodal e os livros 11 

ilustrados infantis” (30 horas-aula/02 créditos) e “STV em Linguística Aplicada: Register and Genre – Na SFL 12 

perspective” (15 horas-aula/01 crédito), com anuência de sua orientadora, Profa. Célia Maria Magalhães; p) 13 

referendada a aprovação da solicitação da mestranda Kely Stefani de Oliveira de aproveitamento de 12 14 

créditos referentes às disciplinas eletivas “STV em Linguística Teórica e Descritiva: introdução à semântica 15 

lexical – papéis temáticos, aspecto lexical e decomposição de predicados” (60 horas-aula/04 créditos), “STV 16 

em Linguística Teórica e Descritiva: teoria da variação e mudança linguística – falares mineiros” (60 horas-17 

aula/04 créditos) e “Fundamentos de Linguística Teórica e Descritiva II: Sintaxe” (60 horas-aula/04 créditos), 18 

com anuência de sua orientadora, Profa. Márcia Maria Cançado Lima; III - HOMOLOGAÇÕES: 1. Exames 19 

de Qualificação: a) homologada a ata da banca do exame de qualificação da doutoranda Valdirécia de 20 

Rezende Taveira, composta pelos professores Sônia Maria de Oliveira Pimenta (orientadora) – UFMG, 21 

Clarice Lage Gualberto – UFMG, Orlando Vian Júnior – UNIFESP, como titulares, e Bruno Focas Vieira 22 

Machado – UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada; b) homologada a ata da banca do 23 

exame de qualificação da doutoranda Glenda Aparecida Queiroz Milanio, composta pelos professores 24 

Lorenzo Teixeira Vitral (orientador) – UFMG, Aroldo Leal de Andrade – UFMG, Bruna Karla Pereira – 25 

UFVJM, como titulares, e Larissa Santos Ciríaco – UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna 26 

aprovada; c) homologada a ata da banca do exame de qualificação do doutorando Gilvan Mateus Soares, 27 

composta pelos professores Carla Viana Coscarelli (orientadora) – UFMG, Renato Caixeta da Silva – 28 

CEFET-MG, Ronaldo Corrêa Gomes Júnior – UFMG, como titulares, e Raquel Oliveira Prates – ICEX/UFMG, 29 

como suplente. A banca considerou o aluno aprovado; d) homologada a ata da banca do exame de 30 

qualificação da doutoranda Vanessa Amin, composta pelos professores Renato de Mello (orientador) – 31 

UFMG, Dylia Lysardo Dias – UFSJ, Rony Petterson Gomes do Vale – UFV, como titulares, e Renata Aiala de 32 

Mello – UFBA, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada; e) homologada a ata da banca do 33 

exame de qualificação do doutorando Emanuel da Silva Fontel, composta pelos professores Maria Beatriz 34 

Nascimento Decat (orientadora) – UFMG, Regina Lúcia Péret Dell’Isola Denardi – UFMG, Julina Alves Assis 35 

– PUC-MG, como titulares, e Geovane Fernandes Caixeta – UNIPAM, como suplente. A banca considerou o 36 

aluno aprovado; f) homologada a ata da banca do exame de qualificação da doutoranda Suelen Martins, 37 

composta pelas professoras Luciane Corrêa Ferreira (orientadora) – UFMG, Barbara Malveira Orfanó 38 

(coorientadora) – UFMG, Paula Lenz Costa Lima – UECE, Adriana Maria Tenuta de Azevedo – UFMG, como 39 

titulares, e Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira – UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna 40 

aprovada; g) homologada a ata da banca do exame de qualificação da doutoranda Cristina Mara França 41 
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Pinto Fonseca, composta pelas professoras Maria Beatriz Nascimento Decat (orientadora) – UFMG, Regina 1 

Lúcia Péret Dell'Isola – UFMG, Rosane Cassia Santos e Campos – UFMG, como titulares, e Ana Clara 2 

Gonçalves Alves de Meira – IFNMG-Salinas, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada. IV. 3 

DELIBERAÇÕES: 1. Acúmulo de bolsas com provento de professor substituto: o Colegiado indeferiu o 4 

pedido da doutoranda Mara Passos Guimarães de acúmulo de bolsa FAPEMIG com cargo de professora 5 

substituta, conforme previsão do artigo 3º, parágrafo 6º da Resolução 03/2017 – critérios para concessão de 6 

bolsas de mestrado e doutorado. O Colegiado, também, reconsiderou a decisão anterior da coordenação e 7 

decidiu pela impossibilidade de acúmulo de bolsa de estudos do Programa com cargo de professor substituto 8 

do doutorando Arthur de Melo Sá, reiterando a necessidade de que o bolsista resida em Belo Horizonte ou 9 

adjacências, conforme o artigo 3º, parágrafos 6º e 8º da referida resolução de bolsas. 2. Acúmulo de bolsas 10 

com provento de professor de ensino básico: o Colegiado indeferiu a solicitação de acúmulo de bolsa com 11 

provento de professor de ensino básico do mestrando Luiz Fernando de Carvalho, ratificando a 12 

impossibilidade de acúmulo da bolsa de estudos do Programa com qualquer tipo de vínculo empregatício. A 13 

decisão está baseada no artigo 3º, §6º do da Resolução 03/2017 - critérios para concessão de bolsas de 14 

mestrado e doutorado. Segundo a Pró-Reitoria de Pós-Graduação/UFMG nenhuma normativa federal pode 15 

ser descumprida por qualquer instância da UFMG. Contudo, nossa normativa interna pode (e deve, para o 16 

bom cumprimento de seus propósitos), sem nenhuma ilegalidade, acrescentar condições mais restritivas 17 

para a concessão de bolsas de estudo, orientação seguida pelo Poslin (e por muitos outros PPGs) ao não 18 

aceitar acúmulo de bolsa com vínculo empregatício. Os próprios documentos cujos links estão na mensagem 19 

do interessado mostram que a normativa federal tem o propósito claro de permitir que o acúmulo aconteça 20 

em determinadas condições, mas não se exige ou se determina que isso aconteça. Também no endereço 21 

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/bolsas-de-estudo/4914-posso-acumular-a-22 

bolsa-da-capes-com-atividade-remunerada, informado pelo próprio interessado, em resposta à questão 23 

"Posso acumular a bolsa da Capes com atividade remunerada?", a CAPES informa que "cabe ressaltar que 24 

é necessário que, além de atender a esses requisitos, esses profissionais também atendam aos requisitos de 25 

seleção de bolsa da instituição de ensino que oferta o curso de seu interesse, pois cabe a ela definir seus 26 

critérios de seleção de bolsas da Capes". Não paira, portanto, nenhuma dúvida sobre a adequação da 27 

regulamentação feita pelo PosLin. 3.Pedido de reconsideração de aproveitamento de créditos do doutorando 28 

Frederico Rios Cury dos Santos: o Colegiado manteve decisão tomada na reunião do dia 09 de outubro de 29 

2017 em que concedia o aproveitamento de apenas oito dos catorze créditos relativos a disciplinas cursadas 30 

na USP pelo doutorando Frederico Rios Cury dos Santos (“Redação Científica em Inglês com Foco na 31 

Publicação Internacional: do Texto ao Contexto” - 90 horas-aula/6 créditos - e “Introdução às Teorias do 32 

Texto e do Discurso” - 120 horas-aula/8 créditos). A decisão foi tomada com abstenção dos professores 33 

Glaucia Muniz Proença Lara, Helcira Maria Rodrigues de Lima, Gustavo Ximenes Cunha e da discente 34 

Adriana Fernandes Barbosa; com dois votos a favor da aprovação do pedido da Profa. Ana Larissa Adorno 35 

Marciotto Oliveira e do discente Marcus Vinícius Pereira das Dores e com três votos contrários ao pedido, 36 

das Profas. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, Andréa Machado de Almeida Mattos e Maria Antonieta 37 

Amarante Mendonça Cohen. 4. Solicitação da doutoranda Jozelma de Oliveira Ramos de aproveitamento 38 

de 16 créditos: retirado de pauta o pedido da doutoranda Jozelma de Oliveira Ramos de aproveitamento de 39 

16 créditos cumpridos no mestrado em Literatura Brasileira da UFMG, referentes às disciplinas “Seminário 40 

de Teoria da Literatura e Outras Disciplinas: imagem e memória” (60 horas-aula/4 créditos), “Crítica Literária 41 
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Brasileira” (60 horas-aula/4 créditos), “Seminário de Literatura Brasileira: ficção: anos 30 e 40” (60 horas-1 

aula/4 créditos) e “Seminário de Literatura Grega I: ação heróica e intervenção divina na Ilíada” (60 horas-2 

aula/4 créditos), com anuência de seu orientador, Prof. Christian Jean-Marie Regis Degache. O Colegiado 3 

solicitou que a doutoranda apresente as ementas e os programas das referidas disciplinas, para posterior 4 

decisão. 5. Edital Capes Print: ratificada a decisão da assembleia de professores realizada no auditório 1007 5 

no dia 07 de março de 2018, em que os 24 professores presentes aprovaram por unanimidade a adesão do 6 

Poslin ao Edital CAPES Print, conforme lista de presença arquivada na secretaria. Foram aprovados os 7 

seguintes projetos para integrar o Projeto Institucional de Internacionalização (PII) da UFMG que será 8 

submetido ao Edital Capes Print: “Linguagem em práticas digitais”; “Corpora e avanços metodológicos: suas 9 

aplicações linguísticas, computacionais e às ciências da saúde”; “Aspectos cognitivos e culturais da língua 10 

em uso: estudos comparativos e interacionais na interface sintático-semântico-pragmática”; “Gêneros, 11 

Comunicação, Sociedade”; “Modelagem do domínio experiencial autocuidado em doenças crônicas para 12 

tradução e pós-edição humana assistida pelo computador”; “Linguagens e letramentos: (re)Construindo 13 

identidades e promovendo inclusões no mundo”;  ”Descrição, documentação e revitalização de línguas 14 

indígenas”. 6. Indicação de cinco publicações relevantes no Poslin: indicadas as seguintes publicações como 15 

sendo as mais relevantes do Poslin do ano de 2017, para fins de relatório CAPES: 1) SCHRÖDER, Ulrike. 16 

Multimodal Metaphors as Cognitive Pivots for the Construction of Cultural Otherness in Talk. Intercultural 17 

Pragmatics. 14 (4), 2017. p. 493-524; 2) CUNHA, Gustavo Ximenes. O papel dos conectores na co-18 

construção de imagens identitárias: o uso do mas em debates eleitorais. Alfa: Revista de Linguística, v. 61, p. 19 

599-623, 2017; 3) ALVES, Fabio; HURTADO ALBIR, Amparo. Evolution, challenges, and perspectives for 20 

research on cognitive aspects of translation. In: John Schwieter; Aline Ferreira (eds.) The Handbook of 21 

Translation and Cognition. New Jersey: Wiley Blackwell, p.537-554. 2017; 4) VITRAL, Lorenzo. Gramática 22 

Inteligente do Português do Brasil. São Paulo: Contexto, 2017; 5) FERNÁNDEZ, E. M.; SOUZA, R. A.. A; 23 

CARANDO, A. Bilingual innovations: Experimental evidence offers clues regarding the psycholinguistics of 24 

language change. Bilingualism: Language and Cognition, v. 20, n. 2, 2017. p. 251-268.). 7.Solicitação de 25 

descredenciamento da área de Linguística Aplicada: aprovada a solicitação de descredenciamento da área 26 

de Linguística Aplicada da Profa. Lúcia de Almeida Ferrari. 8. Trancamento total 2018/1: aprovada a 27 

solicitação da doutoranda Denise de Souza Silva de trancamento total de 2018/1, com abstenção das Profas. 28 

Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, Glaucia Muniz Proença Lara e Luciane Correa Ferreira. 9. Pós-29 

doutorado – renovação: aprovado o relatório parcial da pesquisa de pós-doutorado de Clarice Lage 30 

Gualberto de Abreu, desenvolvida sob a supervisão da profa. Sônia Maria de Oliveira Pimenta, no período de 31 

01/04/2016 a 31/03/2018. Referendado o requerimento de renovação da residência pós-doutoral e da 32 

respectiva bolsa PNPD, para o período de 01/04/2018 a 31/03/2019. 10. Pós-doutorado – relatório final: 33 

aprovado o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Fernanda Carneiro Cavalcante, desenvolvida sob 34 

a supervisão da Profa. Luciane Corrêa Ferreira, no período de 01/02/2016 a 31/01/2017. 11. Prorrogação de 35 

prazo de conclusão do curso: aprovada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da 36 

doutoranda Ana Elisa Costa Novais para defesa de tese até 10/04/2018. Nada mais havendo a tratar, foi 37 

encerrada a sessão, da qual eu, Fábio Guimarães Miranda Barbosa, secretário do Programa de Pós-38 

Graduação em Estudos Linguísticos, lavrei a presente ata que será datada e assinada por mim e por todos 39 

os membros presentes.   40 
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Belo Horizonte,12 de março de 2018. 1 
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