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ATA DA 215ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 1 

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

realizada a ducentésima décima quinta 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. Maria Antonieta Amarante Mendonça Cohen e Profa. Thaís Cristófaro Alves da 6 

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

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

Leandro Rodrigues Alves Diniz e Profa. Bárbara Malveira Orfanó (representantes da área de Linguística 9 

Aplicada); Marcus Vinícius Pereira das Dores e Cláudia Brandão Vieira (representantes discentes). 10 

EXPEDIENTE: 1. Aprovada a ata da 214ª reunião realizada em 09/04/2018, com abstenção da Profa. Thaís 11 

Cristófaro Alves da Silva e da discente Cláudia Brandão Vieira. 2. Indicação do Diretório Acadêmico para 12 

representantes discentes: referendar a indicação do Diretório Acadêmico dos seguintes representantes 13 

discentes para o colegiado do Poslin: Marcus Vinícius Pereira das Dores (titular) e Eduardo Dias de Carvalho 14 

Filho (suplente); Leandro da Silva Moura (titular) e Cláudia Brandão Vieira (suplente). 3. Eleição para 15 

representantes de área de concentração do Colegiado do Poslin: homologada a ata da eleição realizada 16 

entre os dias 25 e 26 de abril de 2018, na Faculdade de Letras da UFMG, para escolha de representantes de 17 

área de concentração do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, de acordo com os editais de 18 

nº 020 e 025 de 2018. Conforme lista de presença, arquivada na pasta de editais de convocação, votaram 38 19 

(trinta e oito) docentes dentre os 67 (sessenta e sete) com direito a voto. Feita a apuração, verificou-se o 20 

seguinte resultado: 1. Linguística do Texto e do Discurso. Um representante Suplente (Titular: Prof. Gustavo 21 

Ximenes Cunha): Prof. Renato de Mello (30 votos válidos). 2 - Linguística do Texto e do Discurso. Um 22 

representante Suplente (Titular: Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima): Prof. Ronaldo Correa Gomes 23 

Junior (28 votos válidos). 3 - Linguística Teórica e Descritiva. Uma representação (titular e suplente): Profa. 24 

Thaís Cristófaro Alves da Silva (titular) (32 votos válidos) e Profa. Larissa Santos Ciríaco (suplente) (31 votos 25 

válidos). 4 - Linguística Aplicada. Uma representação (titular e suplente): Profa. Maralice de Souza Neves 26 

(titular) (35 votos válidos) e Profa. Bárbara Malveira Orfanó (suplente) (35 votos válidos) Houve 02 votos 27 

nulos. ORDEM DO DIA: I - REFERENDAMENTOS: 1. Liberação/composição de Bancas de Defesa de 28 

Tese/Dissertação e de Exames de Qualificação: a) referendada a indicação da banca examinadora de 29 

defesa de dissertação do mestrando Alberto Gallo Araújo Penzin, composta pelos professores Ricardo 30 

Augusto de Souza (orientador) – UFMG, Larissa Santos Ciríaco – UFMG, Ingrid Finger – UFRGS, como 31 

titulares, e Cândido Samuel Fonseca de Oliveira – CEFET-MG, como suplente. Data da defesa: 03 de maio 32 

de 2018; b) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação do mestrando Alonso 33 

Erick Gomez Trujillo, composta pelos professores Ricardo Augusto de Souza (orientador) – UFMG, Leandro 34 

Rodrigues Alves Diniz – UFMG, Luiz Alexandre Mattos do Amaral – University of Massachussets at Amherst, 35 

como titulares, e Marisa Mendonça Carneiro  – UFMG, como suplente. Data da defesa: 07 de maio de 2018; 36 

c) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Pauline Freire Pimenta, 37 

composta pelas professoras Maria Carmen Aires Gomes (orientadora) – UFMG, Sonia Maria de Oliveira 38 

Pimenta (coorientadora) – UFMG, Emilia Mendes Lopes – UFMG, Maria Eugenia Batista – UFLA, como 39 

titulares, e Dylia Lysardo-Dias – UFSJ, como suplente. Data do exame: 15 de maio de 2018; d) referendada 40 

a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Marcela Dezotti Cândido, composta pelos 41 
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professores Regina Lucia Peret Dell Isola Denardi (orientadora) – UFMG, Norimar Pasini Mesquita Júdice – 1 

UFF, Leandro Rodrigues Alves Diniz – UFMG, como titulares, e Jerônimo Coura Sobrinho – CEFET-MG, 2 

como suplente. Data do exame: 04 de maio de 2018; e) referendada a indicação da banca do exame de 3 

qualificação do doutorando Agnaldo Almeida de Jesus, composta pelos professores Glaucia Muniz Proença 4 

Lara (orientadora) – UFMG, Ana Cláudia Fernandes Ferreira – UNICAMP, Luiz Francisco Dias – UFMG, 5 

como titulares, e Luciano Magnoni Tocaia – UFMG, como suplente. Data do exame: 04 de maio de 2018; f) 6 

referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Bruna Toso Tavares, composta 7 

pelos professores Helcira Maria Rodrigues de Lima (orientadora) – UFMG, Melliandro Mendes Galinari – 8 

UFOP, Glaucia Muniz Proença Lara – UFMG, como titulares, e Carla Barbosa Moreira – CEFET-MG, como 9 

suplente. Data do exame: 28 de maio de 2018; g) referendada a indicação da banca examinadora de defesa 10 

de tese da doutoranda Adriana dos Santos Sales, composta pelos professores Vera Lúcia Menezes de 11 

Oliveira e Paiva (orientadora) – UFMG, Vicente Aguimar Parreiras – CEFET-MG, Magda Velloso Fernandes 12 

de Tolentino – UFSJ, Carlos Henrique Silva de Castro – UFVJM, Luciana de Oliveira Silva – UFMG, como 13 

titulares, e Sérgio Gartner Pais de Oliveira – CEFET-MG e Ronaldo Corrêa Gomes Junior – UFMG, como 14 

suplentes. Data da defesa: 28 de maio de 2018; 2. Indicação de pareceristas: Foi referendada a indicação 15 

dos seguintes pareceristas: a) Profa. Aparecida Araújo de Oliveira (UFV) como parecerista para o projeto 16 

definitivo de tese da doutoranda Monique Vieira Miranda intitulado “Transitividade no vocabulário acadêmico 17 

em português brasileiro: uma análise baseada em artigos científicos”, sob a orientação da Profa. Ana Larissa 18 

Adorno Marciotto Oliveira; b) Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima como parecerista para o projeto 19 

definitivo de tese da doutoranda Tatiana Emediato Corrêa intitulado “Representações femininas em 20 

narrativas de vida protagonizadas por mulheres: uma análise semiolinguística das seções Eu, Leitora e Moi, 21 

Lectrice das revistas Marie Claire, edições brasileira e francesa”, sob a orientação do prof. Gustavo Ximenes 22 

Cunha; c) Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos como parecerista para o projeto definitivo de 23 

dissertação da mestranda Larissa Polyana de Meneses Ferreira intitulado “Problematizando o 24 

ensino/aprendizagem da língua inglesa: uma proposta de uso de seriados para o reposicionamento 25 

discursivo e identitário”, sob a orientação da Profa. Valdeni da Silva Reis; d) Prof. Luciano Magnoni Tocaia 26 

como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Gabriela Pacheco Amaral intitulado “Os 27 

efeitos das emoções na identidade do narrador de Memórias do Cárcere”, sob a orientação da Profa. Ida 28 

Lucia Machado; e) Profa. Miriam Lúcia dos Santos Jorge como parecerista para o projeto definitivo de 29 

dissertação da mestranda Núbia Araceli Schutt intitulado “Ensino de inglês, multiculturalismo, letramento 30 

crítico e multiletramentos em sala de aula”, sob a orientação da Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos; 31 

f) Prof. Elias Ribeiro da Silva (Unifal) como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda 32 

Silvana Maria Mamani intitulado “A formação de professores de Português como Língua Adicional na 33 

República Argentina: um percurso histórico”, sob a orientação do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz; g) 34 

Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz como parecerista para o projeto definitivo de tese doutoranda Érica 35 

Sarsur Câmara intitulado “A exposição a línguas estrangeiras e seus impactos sobre a autoestima de alunos 36 

pré-adolescentes de escola pública”, sob a orientação do Prof. Christian Jean-Marie Regis Degache. 3. 37 

Pareceres de projetos de dissertação/tese - aprovação: a) referendado o parecer da Profa. Valdeni da Silva 38 

Reis que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Kely Cristina Silva intitulado 39 

“Efeito(s) de sentido(s) nos/dos dizeres dos professores de inglês da rede municipal de Nova Lima a respeito 40 

da implantação do ensino de inglês no Ensino Fundamental”, sob a orientação da Profa. Maralice de Souza 41 
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Neves; b) referendado o parecer da Profa. Adriana Maria Tenuta de Azevedo que aprova na íntegra o projeto 1 

definitivo de dissertação da mestranda Clarice Fernandes dos Santos intitulado “Processing of causative-2 

have by Brazilian Portuguese-English Bilinguals: a study of implicit and explicit representations”, sob a 3 

orientação do Prof. Ricardo Augusto Souza; c) referendado o parecer do Prof. Ricardo Augusto de Souza 4 

que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Isabelle Deolinda Pereira de Sousa 5 

intitulado “O papel do controle inibitório na percepção da fala e no reconhecimento da palavra falada de 6 

bilíngues tardios português-francês”, sob a orientação do Prof. Rui Rothe-Neves; d) referendado o parecer da 7 

Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da 8 

mestranda Francine de Souza Andrade intitulado “A interação assíncrona em AVA: Interatividade e 9 

Construção do conhecimento”, sob a orientação da Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva; e) 10 

referendado o parecer da Profa. Aparecida Araújo de Oliveira (UFV) que aprova na íntegra o projeto 11 

definitivo de tese da doutoranda Monique Vieira Miranda intitulado “Transitividade no vocabulário acadêmico 12 

em português brasileiro: uma análise baseada em artigos científicos”‘, sob a orientação da Profa. Ana Larissa 13 

Adorno Marciotto Oliveira; f) referendado o parecer da Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos que 14 

aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Larissa Polyana de Meneses Ferreira 15 

intitulado “Problematizando o ensino/aprendizagem da língua inglesa: uma proposta de uso de seriados para 16 

o reposicionamento discursivo e identitário”, sob a orientação da Profa. Valdeni da Silva Reis; g) referendado 17 

o parecer da Profa. Ana Cristina Fricke Matte que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da 18 

doutoranda Luciana Cristina Santos Mazur intitulado “Práticas de leitura em ambientes digitais: o site Redigir 19 

na sala de aula sob a ótica do letramento digital”, sob a orientação da Profa. Carla Viana Coscarelli; h) 20 

referendado o parecer da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima que aprova na íntegra o projeto definitivo 21 

de tese da doutoranda Tatiana Emediato Corrêa intitulado “Representações femininas em narrativas de vida 22 

protagonizadas por mulheres: uma análise semiolinguística das seções Eu, Leitora e Moi, Lectrice das 23 

revistas Marie Claire, edições brasileira e francesa”, sob a orientação do Prof. Gustavo Ximenes Cunha; i) 24 

referendado o parecer do Prof. Luciano Magnoni Tocaia que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da 25 

doutoranda Gabriela Pacheco Amaral intitulado “Os efeitos das emoções na identidade do narrador de 26 

Memórias do Cárcere”, sob a orientação da Profa. Ida Lúcia Machado. 4. Pós-doutorado – relatório final: a) 27 

referendado o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Marlucia Maria Alves, desenvolvida sob a 28 

supervisão da Profa. Maria do Carmo Viegas, no período de 20/03/2017 a 19/03/2018; b) referendado o 29 

relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Marcia Schmaltz, desenvolvida sob a supervisão do Prof. 30 

Fabio Alves da Silva Júnior, no período de 17/05/2016 a 30/04/2018. 5. Pós-doutorado – prorrogação de 31 

vínculo: referendada a solicitação de prorrogação de vínculo de pós-doutorado, até 30/09/2018, de Patrik 32 

Aparecido Vezali, sob a supervisão da Profa. Heliana Ribeiro de Mello. 6. Prorrogação de prazo de 33 

conclusão do curso: a) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de curso da 34 

mestranda Thaís Torres Guimarães para defesa de dissertação até 30/06/2018; b) referendada a solicitação 35 

de prorrogação de prazo para conclusão de curso da doutoranda Edelyne Nunes Diniz de Oliveira para 36 

defesa de tese até 15/09/2018; c) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de 37 

curso da doutoranda Giovana de Sousa Rodrigues para defesa de tese até 30/06/2018; d) referendada a 38 

solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de curso da doutoranda Emiliana da Consolação Ladeira 39 

para defesa de tese até 30/06/2018. 7. Mudança de orientação: a) referendada a solicitação de mudança de 40 

orientação do mestrando Angelo Augusto Peixoto Coutinho da Profa. Heliana Ribeiro Mello para a Profa. 41 
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Andrea Machado de Almeida Mattos, com a anuência de ambas as professoras; b) referendada a solicitação 1 

de mudança de orientação da doutoranda Maira Guimarães da Profa. Emília Mendes Lopes para a Profa. Ida 2 

Lucia Machado, com a anuência de ambas as professoras; c) referendada a solicitação de mudança de 3 

orientação da mestranda Isabelle Deolinda Pereira de Sousa do Prof. Rui Rothe-Neves para o Prof. Ricardo 4 

Augusto de Souza, com a anuência de ambos os professores. 8. Credenciamento de coorientação: a) 5 

referendada a solicitação da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra para o credenciamento da 6 

Profa. Márcia Maria Duarte dos Santos como coorientadora da mestranda Marianna de Franco Gomes; b) 7 

referendada a solicitação da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga para o credenciamento da Profa. Carla 8 

Viana Coscarelli como coorientadora da mestranda Camila de Vilela Queiroz. 9. Credenciamentos e 9 

recredenciamentos: a) referendada a aprovação do parecer da CDoc favorável ao recredenciamento da 10 

profa. Thais Cristófaro Silva como docente permanente de Mestrado e Doutorado; b) referendada a 11 

aprovação do parecer da CDoc favorável ao recredenciamento da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de 12 

Seabra como docente permamente de Mestrado e Doutorado; c) referendada a aprovação do parecer da 13 

CDoc favorável ao credenciamento do prof. Igor Antônio Lourenço da Silva (UFU) como docente permanente 14 

do Poslin/UFMG – nível de Mestrado. 10. Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a 15 

aprovação da solicitação da doutoranda Michelle Andrea Murta de integralização de 09 créditos cumpridos 16 

no mestrado em Linguística e Língua Portuguesa da PUC-MG, referentes às disciplinas “Análise do discurso: 17 

Enunciação, formação discursiva, ação, argumentação e gêneros” (45 horas-aula/3 créditos), “Teoria 18 

Fonológica” (45 horas-aula/3 créditos) e “Teoria Semântica” (45 horas-aula/3 créditos), e de 06 créditos 19 

referentes às disciplinas isoladas “Seminário de Tópico Variável em Linguística do Texto e do Discurso: 20 

textos e produção de sentido: estudos a partir da abordagem multimodal e da semiótica social” (60 horas-21 

aula/4 créditos), “Seminário de Tópico Variável em Linguística Teórica e Descritiva: a ação construída na 22 

Libras: recursos usados no particionamento do corpo e na expressão do ponto de vista” (15 horas-aula/1 23 

crédito) e “Seminário de Tópico Variável em Linguística Teórica e Descritiva: Seminário de Tópicos em 24 

Linguística Cognitiva: Metáfora” (15 horas-aula/1 crédito), com anuência de sua orientadora, Profa. Luciane 25 

Corrêa Ferreira; b) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Adriana Teixeira Pereira de 26 

integralização de 12 créditos cumpridos no mestrado em Linguística Aplicada da UECE, referentes às 27 

disciplinas “Metodologia de Pesquisa em Linguística Aplicada” (45 horas-aula/3 créditos), “Introdução à 28 

Linguística Aplicada” (45 horas-aula/3 créditos), “Tópicos em Linguística Aplicada” (45 horas-aula/3 créditos) 29 

e “Letramento: processos de interpretação” (45 horas-aula/3 créditos), com anuência de sua orientadora, 30 

Profa. Elzimar Goettenauer de Marins Costa; c) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Aline 31 

Barreto Costa Braga de integralização de 16 créditos cumpridos no mestrado em Estudos Linguísticos 32 

(Linguística Aplicada) do Poslin; d) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Fernanda Carla de 33 

Oliveira de integralização de 16 créditos cumpridos no mestrado em Estudos Linguísticos (Linguística 34 

Teórica e Descritiva) do Poslin; e) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Bruna Rodrigues 35 

Fontoura de integralização de 16 créditos cumpridos no mestrado em Estudos Linguísticos (Linguística 36 

Teórica e Descritiva) do Poslin; f) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Verônica Vinecký 37 

de integralização de 16 créditos cumpridos no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Linguística 38 

Aplicada da UnB, referentes às disciplinas “Abordagens de Ensino de Línguas” (60 horas-aula/4 créditos), 39 

“Teorias Linguísticas e Ensino de Línguas” (60 horas-aula/4 créditos), “Seminário de Pesquisa” (60 horas-40 

aula/4 créditos) e “Ensino de Português como segunda ou outra língua” (60 horas-aula/4 créditos), com 41 
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anuência de sua orientadora, Profa. Miriam Lúcia dos Santos Jorge; g) referendada a aprovação da 1 

solicitação da doutoranda Sineide Gonçalves de aproveitamento de 16 créditos cumpridos no mestrado em 2 

Letras: Estudos da Linguagem da UFOP, referentes às disciplinas “Seminários de Estudos Linguísticos” (60 3 

horas-aula/4 créditos), “Produção e Recepção Textual” (60 horas-aula/4 créditos), “Teoria da Tradução” (60 4 

horas-aula/4 créditos) e “Métodos de Pesquisa” (60 horas-aula/4 créditos), com anuência de seu orientador, 5 

Prof. Rui Rothe-Neves; h) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Ana Paula Rezende de 6 

Mello de aproveitamento de 04 créditos referentes à disciplina isolada “STV em Linguística Aplicada: 7 

Português língua adicional: debates contemporâneos” (60 horas-aula/04 créditos), com anuência de sua 8 

orientadora, Profa. Bárbara Malveira Orfanó; i) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Saulo 9 

Mendes Santos de aproveitamento de 08 créditos referentes às disciplinas eletivas “Fundamentos de 10 

Linguística Teórica e Descritiva I: Fonologia” (60 horas-aula/04 créditos) e “STV em Linguística Teórica e 11 

Descritiva: Corpora orais e seu tratamento sintático” (60 horas-aula/04 créditos), com anuência de seu 12 

orientador, Prof. Tommaso Raso; j) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Ires Figueredo de 13 

Souza de aproveitamento de 04 créditos referentes à disciplina eletiva “Metodologia de Pesquisa” (60 horas-14 

aula/04 créditos), com anuência de sua orientadora, Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães; k) 15 

referendada a aprovação da solicitação do mestrando Gustavo Rodarte Boechat de aproveitamento de 08 16 

créditos referentes às disciplinas eletivas “STV em Linguagem e Tecnologia: Aprendizagem Colaborativa em 17 

Ambientes Virtuais” (60 horas-aula/04 créditos) e  “STV em Linguística Aplicada: Leitura e Escrita em Língua 18 

Estrangeira” (60 horas-aula/04 créditos), com anuência de sua orientadora, Profa. Vera Lúcia Menezes de 19 

Oliveira e Paiva; l) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Eduardo Dias de Carvalho Filho de 20 

aproveitamento de 10 créditos referentes às disciplinas eletivas “STV em Linguística do Texto e do Discurso: 21 

Identidades, Imaginários Sociais, Emoções na Análise do Discurso” (30 horas-aula/02 créditos), “STV em 22 

Linguística do Texto e do Discurso: Questões Contemporâneas em Análise do Discurso” (30 horas-aula/02 23 

créditos), “STV em Linguística do Texto e do Discurso: Análise do Discurso e Teatro” (30 horas-aula/02 24 

créditos) e  “STV em Linguística do Texto e do Discurso: Discurso e Psicanálise” (60 horas-aula/04 créditos), 25 

com anuência de sua orientadora, Profa. Ida Lucia Machado; m) referendada a aprovação da solicitação da 26 

doutoranda Thalita Nogueira de Souza de aproveitamento de 04 créditos referentes à disciplina isolada 27 

“Fundamentos de Linguística Teórica e Descritiva III: Semântica” (60 horas-aula/04 créditos) e de 12 créditos 28 

cumpridos no mestrado em Lingüística da Universidade do Estado de Mato Grosso, referentes às disciplinas 29 

“Estudos Gramaticais do Português” (45 horas-aula/3 créditos), “Discurso e Texto” (45 horas-aula/4 créditos), 30 

“Semântica da Enunciação” (45 horas-aula/3 créditos) e “Seminário Avançado em Semântica” (45 horas-31 

aula/3 créditos), com anuência de seu orientador, Prof. Luiz Francisco Dias; n) referendada a aprovação da 32 

solicitação da mestranda Izabella Rosa Malta de aproveitamento de 06 créditos referentes às disciplinas 33 

isoladas “Fundamentos de Linguística Teórica e Descritiva III: Semântica” (60 horas-aula/04 créditos) e 34 

“Seminário de Tópico Variável em Linguística Teórica e Descritiva: Obtenção, Tratamento e Análise de 35 

Dados Linguísticos” (30 horas-aula/02 créditos) e de aproveitamento de 04 créditos referentes à disciplina 36 

eletiva “Seminário de Tópico Variável em Linguística Teórica e Descritiva: Linguística Histórica” (60 horas-37 

aula/04 créditos), com anuência de sua orientadora, Profa. Heliana Ribeiro de Mello. II - HOMOLOGAÇÕES: 38 

1. Exames de Qualificação: a) homologada a ata da banca do exame de qualificação da doutoranda Desirée 39 

de Almeida Oliveira, composta pelos professores Luciane Correa Ferreira (orientadora) – UFMG, Leandro 40 

Rodrigues Alves Diniz (coorientador) – UFMG, Adriane Teresinha Sartori - UFMG, Eulália Vera Lúcia Fraga 41 
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Leurquin – UFC, como titulares, e Ana Cecilia Cossi Bizon – UNICAMP, como suplente. A banca considerou 1 

a aluna aprovada; b) homologada a ata da banca do exame de qualificação da doutoranda Thais Franco de 2 

Paula, composta pelos professores Sueli Maria Coelho (orientadora) – UFMG, Charlotte Marie Chambelland 3 

Galves – UNICAMP, César Nardelli Cambraia – UFMG, como titulares, e Eunice Maria das Dores Nicolau – 4 

UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada; c) homologada a ata da banca do exame de 5 

qualificação do doutorando Agnaldo Almeida de Jesus, composta pelos professores Glaucia Muniz Proença 6 

Lara (orientadora) – UFMG, Ana Cláudia Fernandes Ferreira – UNICAMP, Luiz Francisco Dias – UFMG, 7 

como titulares, e Luciano Magnoni Tocaia – UFMG, como suplente. A banca considerou o aluno aprovado; d) 8 

homologada a ata da banca do exame de qualificação da doutoranda Marcela Dezotti Cândido, composta 9 

pelos professores Regina Lúcia Peret Dell’Isola Denardi (orientadora) – UFMG, Norimar Pasini Mesquita 10 

Judice  – UFF, Leandro Rodrigues Alves Diniz – UFMG, como titulares, e Jerônimo Coura Sobrinho – 11 

CEFET/MG, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada; e) homologada a ata da banca do exame 12 

de qualificação da doutoranda Leila Rachel Barbosa Alexandre, composta pelas professoras Carla Viana 13 

Coscarelli (orientadora) – UFMG, Gláucia Maria dos Santos Jorge  – UFOP, Adriana Fischer – FURB, como 14 

titulares, e Daniervelin Renata Marques Pereira – UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna 15 

aprovada. 2. Prorrogação de prazo de exame de qualificação: homologado o parecer da CDis aprovando a 16 

solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Eliane Aparecida Goulart Mendes para realização de 17 

exame de qualificação até 30/06/2018. IV. DELIBERAÇÕES: 1. Estágio de docência na graduação: a) 18 

aprovado o pedido de dispensa de estágio de docência na graduação da doutoranda Gabriela Pacheco 19 

Amaral, uma vez que já exerceu a docência no ensino superior em 2017/2, na Faculdade de Letras da 20 

UFMG, conforme declaração apresentada; b) aprovado o pedido de dispensa de estágio de docência na 21 

graduação da doutoranda Bárbara Neves Salviano de Paula, uma vez que já exerceu a docência no ensino 22 

superior em 2016/2 e 2017/1, na Faculdade de Letras da UFMG, conforme declaração apresentada; c) 23 

aprovado o pedido de dispensa de estágio de docência na graduação da doutoranda Glenda Aparecida 24 

Queiroz Milanio, uma vez que já exerceu a docência no ensino superior em 2016/1 e 2016/2, na Faculdade 25 

de Letras da UFMG, conforme declaração apresentada; d) aprovado o plano de estágio de docência do 26 

mestrando Marcus Vinicius Pereira das Dores junto ao curso de graduação em Letras da FALE, sob a 27 

supervisão de sua orientadora, Profa. Aléxia Teles Duchowny, no 1º semestre de 2018 (60 h/a); e) aprovado 28 

o plano de estágio de docência da mestranda Crislaine Junqueira Aguiar Silva junto ao curso de graduação 29 

em Letras da FALE, sob a supervisão da Profa. Raquel Abreu-Aoki, com anuência de sua orientadora, Profa. 30 

Ana Cristina Fricke Matte, no 1º semestre de 2018 (60 h/a); f) aprovado o plano de estágio de docência da 31 

doutoranda Jaqueline dos Santos Batista Soares junto ao curso de graduação em Letras da FALE, sob a 32 

supervisão da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga, com anuência de seu orientador, Prof. Wander 33 

Emediato de Souza, no 1º semestre de 2018 (60 h/a); g) aprovado o plano de estágio de docência da 34 

doutoranda Elaine Cristina Silva Fonseca junto ao curso de graduação em Letras da FALE, sob a supervisão 35 

de sua orientadora, Profa. Eliana Amarante de Mendonça Mendes, no 1º semestre de 2018 (60 h/a); h) 36 

aprovado o plano de estágio de docência da doutoranda Vânia Carvalho de Castro junto ao curso de 37 

graduação em Letras da FALE, sob a supervisão de sua orientadora, Profa. Reinildes Dias, no 1º semestre 38 

de 2018 (60 h/a); i) aprovado o plano de estágio de docência da doutoranda Fernanda Carla de Oliveira junto 39 

ao curso de graduação em Letras da FALE/Núcleo de Libras, sob a supervisão da Profa. Michelle Andréa 40 

Murta, com anuência de seu orientador, Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral, no 1º semestre de 2018 (60 41 
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h/a); j) aprovado o plano de estágio de docência da doutoranda Fernanda Carla de Oliveira junto ao curso de 1 

graduação em Letras da FALE, sob a supervisão do Prof. Aroldo Leal de Andrade, com anuência de seu 2 

orientador, Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral, no 1º (60 h/a). 2. Proposta de Eduardo Galvão para o 3 

desenvolvimento de módulo adicional: aprovada a proposta de Eduardo Paci Galvão para desenvolvimento 4 

de módulo adicional ao sistema de gerenciamento e página do Poslin no valor de R$3.800,00 (três mil e 5 

oitocentos reais). Trata-se de módulo que possibilitará o gerenciamento dos projetos de pesquisa dos alunos 6 

na modalidade on-line pela Secretaria do Programa, incluindo a emissão de parecer pelos professores 7 

também on-line. 3. Solicitação da Profa. Adriana Pagano de tradução oficial para o inglês de termos 8 

relacionados ao Poslin: o Colegiado do Programa analisou a solicitação da Profa. Adriana Pagano de 9 

tradução oficial para o inglês dos termos “Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos” e “Doutor 10 

em Estudos Linguísticos: Linguística Aplicada”. Por unanimidade, o Colegiado decidiu realizar uma consulta 11 

à Profa. Júnia Fidélis Braga, cujo marido é tradutor juramentado, e retomar o assunto na próxima reunião. 4. 12 

Solicitação de acúmulo de bolsa CAPES com bolsa internacional de Rodrigo Araújo e Castro: o Colegiado do 13 

Programa aprovou a solicitação do doutorando Rodrigo Araújo e Castro de acúmulo de bolsa CAPES com 14 

bolsa estrangeira pelo período máximo de 12 meses, com a exigência, conforme o regulamento 15 

PROEX/CAPES, que as parcelas recebidas no exterior sejam deduzidas do montante total da bolsa brasileira 16 

recebida pelo candidato (no caso, 47 meses). O aluno foi selecionado para participar de uma cotutela na 17 

Macquarie University, em Sidney, Austrália, prevista para se realizar no período compreendido entre junho 18 

de 2018 e maio de 2019, recebendo da universidade australiana uma bolsa de estudos fomentada com 19 

recursos do governo da Austrália. O Colegiado decidiu que o aluno deverá assinar um termo de 20 

compromisso, dizendo que tem conhecimento das normas da CAPES relativas ao acúmulo de bolsa dessa 21 

agência com bolsa internacional. 5. Solicitação de acúmulo de bolsa CAPES com bolsa internacional de 22 

Rodrigo Seixas Pereira Barbosa: em reunião extraordinária do dia 7 de março de 2018, o Colegiado indeferiu 23 

recurso do doutorando Rodrigo Seixas Pereira Barbosa que solicitava que não fossem descontadas da bolsa 24 

Capes/PosLin as mensalidades recebidas no exterior durante acúmulo da bolsa brasileira com bolsa de 25 

estudos internacional e sugeriu que o Programa encaminhasse um ofício à CAPES protestando contra a 26 

qualidade do atendimento ao público prestado por essa agência. A coordenação enviou um e-mail à CAPES 27 

no dia 06 de abril de 2018, mas obteve dessa agência a resposta de que o regulamento PROEX/CAPES 28 

exige que as parcelas recebidas no exterior sejam deduzidas do montante total da bolsa brasileira recebida 29 

pelo candidato e que, portanto, nada poderia ser feito a esse respeito. 6. Indicação da tese que representará 30 

o Poslin na edição 2018 dos Prêmios UFMG e CAPES de teses: o Colegiado aprovou a indicação da tese 31 

intitulada “A transitividade na esquizofrenia: comparação dos relatos orais de eventos psicóticos entre grupos 32 

clínico e não clínico”, de autoria de Marcus Lepesqueur Fabiano Gomes, orientada pela Profa. Adriana Maria 33 

Tenuta de Azevedo e coorientada  pelo Prof. Antônio Márcio Ribeiro Teixeira, para concorrer aos prêmios 34 

UFMG e CAPES de Teses – Edição 2018. A referida tese foi defendida em 20 de fevereiro de 2017. 7. Edital 35 

PNPD/CAPES: o Colegiado aprovou o Edital 2018, que selecionará um bolsista de pós-doutorado 36 

PNPD/CAPES, com alteração no texto, para que a produção acadêmica apresentada pelo candidato em seu 37 

currículo corresponda aos anos de 2014 a 2017. 8. Solicitações de auxílio financeiro da Profa. Maria Cândida 38 

Trindade Costa de Seabra: a Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra solicitou auxílio financeiro 39 

(passagens aéreas e oito diárias) para a Profa. Dra. Celina Márcia de Souza Abbade (UNEB), que ministrará 40 

o curso “Teoria dos Campos Lexicais” em dois módulos (15h/a cada), nos meses de agosto e setembro. A 41 
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profa. Maria Cândida solicitou também auxílio financeiro (passagens aéreas e quatro diárias) para a Profa. 1 

Dra. Liliane Lemos Santana Barreiros (UEFS), que ministrará o curso “O uso de ferramentas computacionais 2 

na elaboração de vocabulários”. O Colegiado julgou as informações insuficientes e pediu que a Profa. Maria 3 

Cândida esclareça as datas exatas em que as professoras estarão na UFMG, para então poder deliberar a 4 

respeito. 9. Prorrogação de prazo de conclusão do curso: a) aprovada a solicitação de prorrogação de prazo 5 

para conclusão de curso da mestranda Vanessa Aparecida de Almeida Dornelas para defesa de dissertação 6 

até 30/09/2018; b) aprovada, com abstenção da Profa. Maria Antonieta Amarante Mendonça Cohen, a 7 

solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de curso da doutoranda Renata Amaral de Matos Rocha 8 

para defesa de tese até 30/09/2018. 10. Credenciamentos e recredenciamentos: aprovado o parecer da 9 

CDoc favorável ao recredenciamento da profa. Maria Carmen Aires Gomes como docente colaboradora de 10 

Mestrado e Doutorado. 11. Pós-doutorado – acolhimento: aprovada a solicitação de acolhimento da pesquisa 11 

de pós-doutorado intitulada “Oferta de disciplina: Repositório de atividades de gramática aplicadas ao texto 12 

para uso da comunidade escolar”, de Anya Karina Campos D’Almeida e Pinho, a ser desenvolvida sob a 13 

supervisão da Profa. Sueli Maria Coelho, no período de 01/08/18 a 31/07/2019, com a condição de que a 14 

pós-doutoranda encerre, até 31 de julho de 2018, pesquisa de pós-doutorado em curso sob a orientação da 15 

Profa. Sueli Maria Coelho. 12. Integralização/Aproveitamento de créditos: indeferida a solicitação do 16 

mestrando Alonso Erick Gómez Trujillo de integralização de 16 créditos cumpridos no Núcleo de Línguas da 17 

Universidade Federal de Minas Gerais, referentes ao curso “Aspectos da cultura brasileira”, uma vez que não 18 

se trata de disciplina de pós-graduação stricto sensu. 13. Sugestões dos professores para o processo 19 

seletivo 2019: após a saída do representante discente Marcus Pereira das Dores da sala de reunião, uma 20 

vez que ele é um possível candidato ao processo seletivo 2019, o Colegiado discutiu as sugestões dos 21 

professores Ana Cristina Fricke Matte, Leandro Rodrigues Alves Diniz, Gustavo Ximenes e Thaís Cristófaro 22 

para o processo seletivo 2019. Foi acatada a sugestão do Prof. Gustavo Ximens Cunha de que a bibliografia 23 

da prova do mestrado seja definida pela banca examinadora e não pela área, como ocorreu na última 24 

seleção. 14. Resolução nº 04/2017 – comprovação de proficiência em língua estrangeira: o Colegiado 25 

discutiu o texto da resolução nº 04/2017, que dispõe sobre a comprovação de proficiência em língua 26 

estrangeira para candidatos aos processos seletivos de mestrado e doutorado e decidiu adiar a decisão a 27 

respeito de alterações no texto para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, 28 

da qual eu, Fábio Guimarães Miranda Barbosa, secretário do Programa de Pós-Graduação em Estudos 29 

Linguísticos, lavrei a presente ata que será datada e assinada por mim e por todos os membros presentes.   30 

Belo Horizonte, 14 de maio de 2018. 31 
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