1

ATA DA 220ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS

2

Ao oitavo dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, na sala 4031 da FALE, foi realizada a

3

ducentésima vigésima reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos,

4

presidida pela Profa. Glaucia Muniz Proença Lara, coordenadora do Poslin. Estiveram presentes os

5

seguintes membros do Colegiado: Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva (subcoordenadora), Profa.

6

Larissa Santos Ciríaco (representante da área de Linguística Teórica e Descritiva); Prof. Gustavo Ximenes

7

Cunha (representante da área de Linguística do Texto e do Discurso); Profa. Andréa Machado de Almeida

8

Mattos (representante da área de Linguística Aplicada); Marcus Vinícius Pereira das Dores e Leandro da

9

Silva Moura (representantes discentes). EXPEDIENTE: 1. Aprovada a ata da 219ª reunião realizada em

10

10/09/2018. I - REFERENDAMENTOS: 1. Liberação/composição de Bancas de Defesa de Tese/Dissertação

11

e de Exames de Qualificação: a) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da

12

doutoranda Denise Giarola Maia, composta pelos professores Sônia Maria de Oliveira Pimenta (orientadora)

13

– UFMG, Zaira Bomfante dos Santos – UFES, Claudio Márcio do Carmo – UFSJ, Reinildes Dias – UFMG e

14

Clarice Lage Gualberto – UFMG, como titulares, e Joseli Ferreira Lira – IFMG/Barbacena e Fátima Garrido

15

Rodrigues - UFMG, como suplentes. Data da defesa: 09 de outubro de 2018; b) referendada a indicação da

16

banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Maria Magda de Lima Santiago, composta pelos

17

professores Glaucia Muniz Proença Lara (orientadora) – UFMG, Júlio César Machado Pinto – PUC/MG, Hila

18

Rodrigues – UFOP, Wander Emediato de Souza – UFMG e Janice Helena Silva de Resende Chaves

19

Marinho – UFMG, como titulares, e Rafael Batista Andrade – UFMG e Ida Lucia Machado - UFMG, como

20

suplentes. Data da defesa: 01 de outubro de 2018; c) referendada a indicação da banca examinadora de

21

defesa de tese da doutoranda Renata Amaral de Matos Rocha, composta pelas professoras Adriana Maria

22

Tenuta de Azevedo (orientadora) – UFMG, Delaine Cafiero Bicalho – UFMG, Daniela Mara Lima Oliveira

23

Guimarães – UFMG, Rosane Cassia Santos e Campos – UFMG, Sandra Maria Silva Cavalcante – PUC/MG

24

e Josiane Andrade Militão – PUC/MG como titulares, e Kariny Raposo – UNIFEMM e Diogo Alves de Faria

25

Reis - UFMG, como suplentes. Data da defesa: 10 de outubro de 2018; d) referendada a indicação da banca

26

do exame de qualificação da doutoranda Cristiane Silva Fontes, composta pelos professores Adriana Silvina

27

Pagano (orientadora) – UFMG, Igor Antônio Lourenço da Silva (coorientador) – UFU, José Luiz Vila Real

28

Gonçalves – UFOP, Kícila Ferreguetti de Oliveira – UFMG, como titulares, e Norma Barbosa de Lima

29

Fonseca – CEFET/MG, como suplente. Data do exame: 18 de outubro de 2018; e) referendada a indicação

30

da banca do exame de qualificação da doutoranda Clarisse Barbosa dos Santos, composta pelos

31

professores Sueli Maria Coelho (orientadora) – UFMG, Neide Therezinha Maia Gonzalez – USP, Wander

32

Emediato de Souza – UFMG, como titulares, e Maria Beatriz Nascimento Decat – UFMG, como suplente.

33

Data do exame: 15 de outubro de 2018. 2. Indicação de pareceristas: a) referendada indicação da Profa.

34

Bárbara Malveira Orfanó como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Gláucio Geraldo

35

Moura Fernandes, intitulado “Elementos (re)velados na escrita de gêneros acadêmicos em Português como

36

Língua Adicional”, sob a orientação do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz; b) referendada a indicação do

37

Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando

38

Lucas Willian Oliveira Marciano, intitulado “Em se plantando tudo dá – O uso do clítico SE em artigos

39

científicos como forma de desagentivização verbal”, sob a orientação da Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto

40

Oliveira; c) referendada a indicação da Profa. Glaucia Muniz Proença Lara como parecerista para o projeto

41

definitivo de tese do doutorando Fábio Ávila Arcanjo, intitulado “Emoções e interação: uma abordagem
1

1

argumentativa do documentário SHOAH”, sob a orientação da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima; d)

2

referendada a indicação da Profa. Sônia Maria de Oliveira Pimenta como parecerista para o projeto definitivo

3

de tese da doutoranda Vânia Carvalho de Castro, intitulado “Mobile Learning: formação do Professor e os

4

processos de aprender e ensinar inglês na escola pública”, sob a orientação da Profa. Reinildes Dias. 3.

5

Pareceres de projetos de dissertação/tese - aprovação: a) referendado o parecer da Profa. Juliana Roquele

6

Schoffen (UFRGS) que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Natália Moreira Tosatti,

7

intitulado “O desempenho de examinandos de países africanos de Língua Oficial Portuguesa no Certificado

8

de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-BRAS)”, sob a orientação do Prof. Leandro

9

Rodrigues Alves Diniz; b) referendado o parecer da Profa. Carolina Barcellos que aprova na íntegra o projeto

10

definitivo de tese da doutoranda Taís Paulilo Blauth, intitulado “Reinstanciação interlingual e a construção de

11

personagens: variações de valoração e envolvimento em traduções de um texto ficcional contemporâneo”,

12

sob a orientação da Profa. Célia Maria Magalhães; c) referendado o parecer da Profa. Maria Carmen Aires

13

Gomes que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Giselle Aparecida da Luz, intitulado

14

“Cartografia de uma Retórica Emancipatória: A viagem pelo olhar de Cecília Meireles, Gabrielle Roy,

15

Margaret Ursula Mee e Virginie Hériot”, sob a orientação da Profa. Emília Mendes Lopes; d) referendado o

16

parecer da Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da

17

doutoranda Isis Rodrigues Pordeus, intitulado “Letramentos acadêmicos em Português como Língua

18

Adicional: escrita e identidade”, sob a orientação da Profa. Regina Lúcia Péret Dell’Isola; e) referendado o

19

parecer da Profa. Ida Lucia Machado que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda

20

Izamara Barbosa Arcanjo Ferreira Silva, intitulado “Memória do jornalismo mineiro: representações e

21

imaginários na produção discursiva de jornalistas intelectuais (1930-1960)”, sob a orientação do Prof.

22

Wander Emediato de Souza; f) referendado o parecer da Profa. Leina Cláudia Viana Jucá que aprova na

23

íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Yara Carolina Campos de Miranda, intitulado “Caminhos,

24

encontros e saberes: um estudo de caso sobre a formação de professores de Português como Língua de

25

Acolhimento para estudantes do ensino regular em Escolas Municipais de Belo Horizonte”, sob a orientação

26

do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz; g) referendado o parecer da Profa. Heliana Ribeiro de Mello que

27

aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Laura Moreira dos Santos Rocha,

28

intitulado “The Present Perfect in Brazilian Learner Corpus”, sob a orientação da Profa. Deise Prina Dutra; h)

29

referendado o parecer da Profa. Herminia Maria Martins Lima Silveira que aprova na íntegra o projeto

30

definitivo de tese da doutoranda Caroline Martins dos Santos, intitulado “A singularidade do professor de

31

Língua Inglesa crítico”, sob a orientação da Profa. Maralice de Souza Neves; i) referendado o parecer da

32

Profa. Valdeni da Silva Reis que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Natália Mariloli

33

Santos Giarola Castro, intitulado “Constituição identitária de futuros professores de Língua Inglesa:

34

participação de graduandos em Projetos de Educação Continuada”, sob a orientação da Profa. Maralice de

35

Souza Neves; j) referendado o parecer do Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral que aprova na íntegra o

36

projeto definitivo de dissertação do mestrando Lucas Willian Oliveira Marciano, intitulado “Em se plantando

37

tudo dá- O uso o clítico SE em artigo científico como estratégia de desagentivização verbal”, sob a

38

orientação da Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira. 4. Integralização/Aproveitamento de créditos: a)

39

referendada a aprovação da solicitação do mestrando Matheus Henrique Duarte de aproveitamento de 04

40

créditos referentes à disciplina eletiva “Processos e discursos educacionais III: pesquisa sobre formação

41

docente: fundamentações teóricas e estratégias metodológicas” (60 horas-aula/04 créditos, cursada no
2

1

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG em 2017/1, com anuência de seu orientador, Prof.

2

Aderlande Pereira Ferraz; b) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Caroline Martins dos

3

Santos de integralização de 16 créditos cumpridos no Mestrado em Linguística Aplicada do Poslin. 5.

4

Trancamento de matrícula: a) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Gustavo Garcia Silva de

5

trancamento parcial de matrícula, no 2º semestre de 2018, da disciplina LIG947A – “Seminário de Tópico

6

Variável em Linguística Aplicada - Tecnologias digitais e REAs Livres: máquinas, softwares, inteligência

7

artificial, semiótica e jogos”, ministrada pela Profa. Ana Cristina Fricke Matte; b) referendada a aprovação da

8

solicitação da doutoranda Michelle Andréa Murta de trancamento parcial de matrícula, no 2º semestre de

9

2018, da disciplina LIG946B – “STV em Linguística Aplicada: Aquisição de língua de sinais por crianças

10

surdas e sua relação com o bilinguismo”, ministrada pela Profa. Elidea Lucia Almeida Bernardino; c)

11

referendada a aprovação da solicitação da mestranda Juliana dos Santos Belga de trancamento parcial de

12

matrícula, no 2º semestre de 2018, da disciplina LIG959B – “STV em Linguística Teórica e Descritiva: Teoria

13

dos campos lexicais”, ministrada pelas Profas. Celina Márcia de Souza Abbade (UNEB) e Maria Cândida

14

Trindade Costa de Seabra. 6. Pós-doutorado – acolhimento: referendada a solicitação de acolhimento da

15

pesquisa de pós-doutorado intitulada “O livro didático de inglês: potencializador do conhecimento e guia

16

metodológico para o aluno do novo milênio”, de Ana Emília Fajardo Turbin, a ser desenvolvida sob a

17

supervisão da Profa. Reinildes Dias, no período de 14/02/19 a 13/02/2020. 7. Pós-doutorado – relatório final:

18

a) referendado o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Alexandre Delfino Xavier, desenvolvida sob

19

a supervisão do Prof. Ricardo Augusto de Souza, no período de 17/08/15 a 17/08/18; b) referendado o

20

relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Ilka Afonso Reis, desenvolvida sob a supervisão da Profa.

21

Adriana Silvina Pagano, no período de 01/08/15 a 31/07/18; c) referendado o relatório final da pesquisa de

22

pós-doutorado de Cândido Samuel Fonseca de Oliveira, desenvolvida sob a supervisão do Prof. Ricardo

23

Augusto de Souza, no período de 23/08/17 a 22/08/18. 8. Pós-doutorado – renovação: referendado o

24

requerimento de renovação de residência pós-doutoral da aluna Thaís Maíra Machado de Sá, com a

25

pesquisa intitulada “O processamento de definidos genéricos e fracos de falantes nativos em PB, falantes

26

nativos em IA e em bilíngues PB/IA”, a ser desenvolvida sob a supervisão do Prof. Ricardo Augusto de

27

Souza, no período de 22/08/18 a 22/08/19. 9. Redação e apresentação de tese em língua estrangeira:

28

referendada a aprovação da solicitação do mestrando Filipe Rubini Castano de redação e apresentação de

29

sua dissertação em língua inglesa, sob orientação da Profa. Heliana Ribeiro de Mello. 10. Mudança de

30

orientação: referendada a solicitação de mudança de orientação da mestranda Carla Eliane Quaresma do

31

Prof. Renato de Mello para o Prof. Gustavo Ximenes Cunha, com a anuência de ambos os professores. II -

32

HOMOLOGAÇÕES: 1. Resultado da primeira etapa do Processo Seletivo 2019: homologado o resultado da

33

primeira etapa do Processo Seletivo 2019, conforme documento publicado no site do Poslin e arquivado na

34

secretaria. DELIBERAÇÕES: 1. Alteração do art. 28 do Regulamento do Poslin: o Colegiado aprovou

35

alterações no texto do art. 28 do Regulamento do Poslin, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art.

36

28 - A matrícula em cursos do Programa, assim como a sua renovação e o seu possível trancamento, far-se-

37

ão mediante requerimento do aluno, no prazo estabelecido no Calendário Escolar e com anuência do

38

orientador ou do docente indicado pelo Colegiado. §1º O aluno deverá requerer matrícula em atividades

39

acadêmicas de seu interesse, observando as exigências previstas, neste Regulamento, quanto ao número

40

de créditos, aos tipos de atividades acadêmicas a serem realizadas e ao prazo de integralização do curso

41

pretendido. §2º A matrícula deverá ser feita na secretaria do Programa ou conforme instruções específicas.
3

1

§3º Durante a fase de elaboração de dissertação ou de tese, o discente deverá matricular-se em “Elaboração

2

de Trabalho Final”. I) Observados os prazos estipulados no art.40 deste Regulamento, o aluno que cumpriu

3

os 24 créditos, mas não teve projeto definitivo de Mestrado ou Doutorado aprovado, poderá matricular-se em

4

“Elaboração de Trabalho Final”. II) O aluno que teve projeto definitivo de Mestrado ou Doutorado aprovado,

5

mas ainda tem créditos a cumprir, poderá matricular-se em Elaboração de Trabalho Final, devendo cumprir

6

os créditos restantes antes da defesa”. 2. Carta do Prof. Tommaso Raso: o Colegiado aprovou a solicitação

7

do Prof. Tommaso Raso e autorizou a compra de passagem aérea para que um especialista externo possa

8

compor a banca do exame de qualificação do doutorando Frederico Amorim Cavalcante, condicionado a que

9

o pedido de passagem seja realizado com 30 dias de antecedência da data prevista para a realização do

10

exame e com um limite máximo de R$1.000,00 (um mil reais). 3. Prorrogação de conclusão de curso da

11

mestranda Carla Eliane Quaresma Barbosa: aprovada, com abstenção do Prof. Gustavo Ximenes Cunha, a

12

solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda Carla Eliane Quaresma para

13

defesa de dissertação até 21/12/2018. 4. Proposta de Eduardo Galvão para o primeiro trimestre de 2019:

14

aprovada a proposta de Eduardo Galvão de suporte ao sistema instalado na secretaria (CAPG) e na página

15

do Poslin, para o primeiro trimestre de 2019, pelo valor de R$2.945,00 (dois mil, novecentos e quarenta e

16

cinco reais). 6. Print-Capes: aprovada a inclusão do Poslin em seis novos temas da matriz do Print-UFMG,

17

totalizando nove temas, e indicados os nomes dos seguintes professores como representantes desses temas

18

no evento que será promovido pela PRPG, no período de 19 a 23 de novembro de 2018: a) Ronaldo Corrêa

19

Gomes Junior - Languages in a digital context; b) Andréa Machado de Almeida Mattos - Education as a

20

human right; c) Wander Emediato de Souza - Language, gender and identities - Discourse analysis and

21

vulnerable groups; d) Luciane Corrêa Ferreira - Borders and migrations; e) Carla Viana Coscarelli - Creative

22

educational solutions; f) Fábio Bonfim Duarte - Cities, territories and human rights; g) Alexia Teles Duchowny

23

- Traditions, cultures and arts; h) Valdeni da Silva Reis - Violence, conflicts and regulation; i) Adriana Silvina

24

Pagano - Big data and artificial intelligence applied to health and well-being. 7. SETED 2019: a Coordenadora

25

do Poslin, Profa. Glaucia Muniz Proença Lara, informou que o SETED 2019 acontecerá de 19 a 22 de

26

novembro de 2019. O Colegiado indicou os nomes dos seguintes professores para comporem a comissão

27

que auxiliará os alunos na organização do evento: Profa. Larissa Santos Ciríaco, Profa. Marisa Mendonça

28

Carneiro e Profa. Bárbara Malveira Orfanó. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu,

29

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

30

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

31

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2018.

Profa. Dra. Glaucia Muniz Proença Lara
Coordenadora

Profa. Dra. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva
Subcoordenadora

Fábio Guimarães Miranda Barbosa
Secretário
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