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ATA DA 225ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 1 

Ao oitavo dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às 14:00 horas, na sala 4031 da FALE, foi realizada a 2 

ducentésima vigésima quinta reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos 3 

Linguísticos, presidida pelo Prof. Wander Emediato de Souza, coordenador do Poslin. Estiveram presentes 4 

os seguintes membros do Colegiado: Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (subcoordenadora); Prof. 5 

Fábio Bonfim Duarte e Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra (representantes da área de 6 

Linguística Teórica e Descritiva); Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima (representante da área de 7 

Linguística do Texto e do Discurso); Prof. Aderlande Pereira Ferraz e Profa. Valdeni da Silva Reis 8 

(representantes da área de Linguística Aplicada); Eduardo Dias de Carvalho Filho e Leandro da Silva Moura 9 

(representantes discentes). EXPEDIENTE: 1. Aprovada a ata da 224ª reunião realizada em 11/03/2019. I - 10 

REFERENDAMENTOS: 1. Liberação/composição de Bancas de Defesa de Tese/Dissertação e de Exames 11 

de Qualificação: a) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação do mestrando 12 

Maikel Fontes de Melo, composta pelos professores Carla Viana Coscarelli (orientadora) – UFMG, Júnia de 13 

Carvalho Fidelis Braga – UFMG, Julianna Silva Glória B. Coelho, como titulares, e Gilvan Mateus Soares, 14 

como suplente. Data da defesa: 22 de abril de 2019; b) referendada a indicação da banca examinadora de 15 

defesa de dissertação do mestrando Henrique Alvarenga Cosenza, composta pelos professores Luiz 16 

Francisco Dias (orientador) – UFMG, Milton do Nascimento – PUC/MG, Ana Larissa Adorno Marciotto 17 

Oliveira – UFMG, como titulares, e Pedro Perini Frizzera da Mota Santos – UFVJM, como suplente. Data da 18 

defesa: 21 de março de 2019; c) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da 19 

doutoranda Bruna Toso Tavares, composta pelos professores Helcira Maria Rodrigues de Lima (orientadora) 20 

– UFMG,  Melliandro Mendes Galinari – UFOP, Glaucia Muniz Proença Lara – UFMG, Marcelo Maciel 21 

Ramos – UFMG, Monica Graciela Zoppi Fontana – UNICAMP, como titulares, e Gustavo Ximenes Cunha – 22 

UFMG e Vanessa Tavares de Jesus Dias - UNIFAL, como suplentes. Data da defesa: 05 de abril de 2019; d) 23 

referendada a indicação da banca do exame de qualificação do doutorando Felipe José Fernandes Macedo, 24 

composta pelos professores  Sônia Maria de Oliveira Pimenta (orientadora) – UFMG, Viviane Maria Heberle 25 

– UFSC, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva – UFMG, como titulares, e Clarice Lage Gualberto – 26 

UFMG, como suplente. Data do exame: 28 de março de 2019; e) referendada a indicação da banca do 27 

exame de qualificação da doutoranda Bárbara Amaral da Silva, composta pelos professores Helcira Maria 28 

Rodrigues de Lima (orientadora) – UFMG, Gustavo Ximenes Cunha – UFMG, Erica Renata de Souza – 29 

UFMG, como titulares, e Crístia Rodrigues Miranda – UFMG, como suplente. Data do exame: 03 de abril de 30 

2019. 2. Indicação de pareceristas: a) referendada a indicação do Prof. Leonardo Pereira Nunes (UFVJM) 31 

como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Gustavo Garcia Silva, intitulado A 32 

Comparative study of clause structure and clause length in academic essays in English of proficient writers 33 

and L2 learners, sob a orientação da Profa. Bárbara Malveira Orfanó; b) referendada a indicação da Profa. 34 

Maria Cândida Trindade Costa de Seabra como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do 35 

mestrando Davi Pereira da Silva Ribeiro, intitulado Léxico do Discurso Político: Estudo Comparado no 36 

Contexto das Sessões de Impeachment 1992x2016, sob a orientação do Prof. Luiz César Nardelli Cambraia; 37 

c) referendada a indicação da Profa. Alexia Teles Duchowny como parecerista para o projeto definitivo de 38 

tese da doutoranda Vanessa Oliveira Silva Gama, intitulado Isaac syri sermones (cód. Plut.89 sup.96 da 39 

bml): edição e glossário, sob a orientação do Prof. César Nardelli Cambraia; d) referendada a indicação da 40 



   

  

 2 

Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira como parecerista para o projeto definitivo de tese da 1 

doutoranda Wilma Maria Pereira, intitulado O Uso Agressivo da Linguagem: Um Estudo Discursivo-2 

Interacionista da Impolidez nos Comentários da Internet, sob a orientação do Prof. Gustavo Ximenes Cunha; 3 

e) referendada a indicação da Profa. Valdeni da Silva Reis como parecerista para o projeto definitivo de 4 

dissertação do mestrando Carlos Guedes Pinto Júnior, intitulado Black Lives Matter: A linguística Aplicada 5 

Crítica na sala de aula de Língua Inglesa na escola Pública, sob a orientação da Profa. Miriam Lúcia dos 6 

Santos Jorge; f) referendada a indicação da Profa. Márcia Maria Cançado Lima como parecerista para o 7 

projeto definitivo de dissertação da mestranda Telma Almeida Nascimento, intitulado Verbos de maneira de 8 

matar no Português Brasileiro, sob a orientação da Profa. Luana Lopes Amaral; g) referendada a indicação 9 

da Profa. Patricia Maria Campos (UFRJ) como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da 10 

mestranda Clarice Batista Farina, intitulado Uma Proposta Curricular para o Curso de Português como 11 

Língua Adicional para Candidatos ao Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), sob a 12 

orientação do Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz; 3. Pareceres de projetos de dissertação/tese - 13 

aprovação: a) referendado o parecer da Profa. Luciana de Oliveira Silva (UFMG) que aprova na íntegra o 14 

projeto definitivo de dissertação da mestranda Camila de Souza Santos, intitulado O Uso do Whatsapp na 15 

Aprendizagem de Português Língua adicional (PLA): Affordances e Aprimoramentos das Habilidades Orais, 16 

sob a orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga; b) referendado o parecer da Profa. Leina Cláudia 17 

Viana Jucá (UFOP) que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Angelo Augusto 18 

Peixoto Coutinho, intitulado Formadores de Professores de Língua Inglesa: identidade e Narrativa, sob a 19 

orientação da Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos; c) referendado o parecer da Profa. Giulia 20 

Bossaglia que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Saulo Mendes Santos, 21 

intitulado Information Unit SHORT Parenthesis Prosodic, Distributional, Functional Und Morphosyntactic 22 

Analysis, sob a orientação do Prof. Tommaso Raso; d) referendado o parecer da Profa. Luana Lopes Amaral 23 

que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Thaís Fernanda Carvalho Bechir, 24 

intitulado Uma Análise Sintático-Semântica dos Verbos transitivos Indiretos do Português Brasileiro, sob a 25 

orientação da Profa. Márcia Maria Cançado Lima; e) referendado o parecer da Profa. Valdeni da Silva Reis 26 

que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Layenne Humberto de Oliveira, 27 

intitulado Des(construindo)Identidades: Narrativas de professoras negras de Lingua Inglesa, sob a orientação 28 

da Profa. Miriam Lúcia dos Santos Jorge; f) referendado o parecer da Profa. Érika Amâncio Caetano (UFMG) 29 

que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Emmanuelle Pereira da Costa, 30 

intitulado O Impacto da Globalização na Motivação dos Alunos de Inglês como Língua Estrangeira, sob a 31 

orientação da Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos; g) referendado o parecer do Prof. Ronaldo Corrêa 32 

Gomes Junior que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Beatriz Gontijo 33 

Campos, intitulado A Difusão Tecnológica na Formação de Professores: Affordances e inovação, sob a 34 

orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga; h) referendado o parecer do Prof. Gustavo Ximenes 35 

Cunha que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Jucilene Alcântara do 36 

Nascimento Mota, intitulado Estudo da atuação em texto das expressões dessa forma/maneira, desse modo, 37 

de toda/qualquer forma/maneira, de todo/qualquer modo, sob a orientação da Profa. Janice Helena Silva de 38 

R. Chaves Marinho; i) referendado o parecer do Prof. Gustavo Ximenes Cunha que aprova na íntegra o 39 

projeto definitivo de dissertação da mestranda Camila de Souza Moisés, intitulado Enunciar o Vocativo: uma 40 

análise dos discursos do Ex-Presidente LULA, sob a orientação do Prof. Luiz Francisco Dias; j) referendado 41 
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o parecer do Prof. Quesler Fagundes Camargo que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da 1 

mestranda Tânia Diniz Ottoni Valias, intitulado Estatuto das Estruturas Causativas em Rhonga, sob a 2 

orientação do Prof. Fábio Bonfim Duarte; k) referendado o parecer do Prof. Guilherme Lourenço que aprova 3 

na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Lorena Mariano Borges de Figueiredo, intitulado 4 

Orações Relativas em Libras, sob a orientação do Prof. Fábio Bonfim Duarte; l) referendado o parecer da 5 

Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do 6 

mestrando Davi Pereira da Silva Ribeiro, intitulado Léxico do Discurso Político: Estudo Comparado no 7 

Contexto das Sessões de Impeachment 1992x2016, sob a orientação do Prof. César Nardelli Cambraia; m) 8 

referendado o parecer da Profa. Bárbara Malveira Orfanó que aprova na íntegra o projeto definitivo de 9 

dissertação da mestranda Vanessa Brasil, intitulado Posicionamento em Cartas de Intenção Produzidas por 10 

aprendizes brasileiros em Língua Inglesa: um estudo baseado em corpus, sob a orientação da Profa. Deise 11 

Prina Dutra; n) referendado o parecer da Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira que aprova na íntegra 12 

o projeto definitivo de tese da doutoranda Wilma Maria Pereira, intitulado O Uso Agressivo da Linguagem: 13 

Um Estudo Discursivo-Interacionista da Impolidez nos Comentários da Internet, sob a orientação do Prof. 14 

Gustavo Ximenes Cunha. 4. Pareceres de projetos de dissertação/tese – reformulação: a) referendado o 15 

parecer da profa. Luana Lopes Amaral que solicita reformulação parcial do projeto definitivo de dissertação 16 

da mestranda Kely Stefani de Oliveira intitulado “Verbos de Estado do Português Brasileiro: uma análise 17 

sintático-semântica”, sob a orientação da Profa. Márcia Maria Cançado Lima; b) referendado o parecer do 18 

prof. Henrique Rodrigues Leroy (UFMG) que solicita reformulação parcial do projeto definitivo de dissertação 19 

da mestranda Marina de Paulo Nascimento intitulado “Português do Brasil e Celpe-Bras: Língua, 20 

Aprendizagem, Exame e Preparação nas Representações de Hispano-Falantes Latino- Americanos”, sob a 21 

orientação do Prof. Christian Jean-Marie Régis Degache; c) referendado o  parecer da profa. Aléxia Teles 22 

Duchowny que solicita reformulação parcial do projeto definitivo de tese da doutoranda Vanessa Oliveira 23 

Silva Gama intitulado “ISAAC SYRI SERMONES(CÓD PLUT 89 SUP 96 DA BML): EDIÇÃO E 24 

GLOSSÁRIO”, sob a orientação do Prof. César Nardelli Cambraia. 5. Trancamento de matrícula: a) 25 

referendada a aprovação da solicitação do doutorando João Henrique Santos de Souza de trancamento 26 

parcial de matrícula, no 1º semestre de 2019, da disciplina LIG961F – “STV em Linguística Teórica e 27 

Descritiva: - Morfologia das LS”, ministrada pela Profa. Elidea Lúcia Almeida Bernardino; b) referendada a 28 

aprovação da solicitação do mestrando Gustavo Rodarte Boechat de trancamento parcial de matrícula, no 1º 29 

semestre de 2019, da disciplina LIG946A – “STV em Linguística Aplicada: pesquisa narrativa”, ministrada 30 

pelos Professores Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva e Ronaldo Corrêa Gomes Junior; c) referendada 31 

a aprovação da solicitação do doutorando Frederico Rios Cury dos Santos de trancamento parcial de 32 

matrícula, no 1º semestre de 2019, da disciplina LIG952U – “STV em Linguística do Texto e do Discurso - 33 

Métodos de análise do discurso: o sujeito e sua enunciação”, ministrada pelo Prof. Patrick Alfred Dahlet; d) 34 

referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Cora Elena Gonzalo Zambrano de trancamento 35 

parcial de matrícula, no 1º semestre de 2019, da disciplina LIG961C – “STV em Linguística Teórica e 36 

Descritiva: - Linguística Interacional: estudar a língua em interação social”, ministrada pela Profa. Ulrike 37 

Agathe Schröder; e) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Isabelle Deolinda Pereira de 38 

Sousa de trancamento parcial de matrícula, no 1º semestre de 2019, da disciplina LIG948B – “STV em 39 

Linguística Aplicada: - o desenvolvimento da competência lexical”, ministrada pelo Prof. Aderlande Pereira 40 

Ferraz; f) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Camila Oliveira Fonseca de trancamento 41 
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parcial de matrícula, no 1º semestre de 2019, da disciplina LIG946A – “STV em Linguística Aplicada: 1 

pesquisa narrativa”, ministrada pelos Professores Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva e Ronaldo Corrêa 2 

Gomes Junior; g) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Ligia Cristina Domingos Araujo de 3 

trancamento parcial de matrícula, no 1º semestre de 2019, da disciplina LIG946A – “STV em Linguística 4 

Aplicada: pesquisa narrativa”, ministrada pelos Professores Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva e 5 

Ronaldo Corrêa Gomes Junior; h) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Taís Paulilo Blauth 6 

de trancamento total de matrícula no primeiro semestre de 2019 em razão de parto previsto para 01/04/2019; 7 

i) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Elisete Eustaquia Rodrigues Silva de trancamento 8 

total de matrícula no primeiro semestre de 2019 em razão de incompatibilidade do curso com o horário de 9 

trabalho. 6. Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação da solicitação da 10 

mestranda Jéssica Tomaz Perugini de aproveitamento de 04 créditos referentes à disciplina isolada “STV em 11 

Linguística Teórica e Descritiva: Elemsntos de prosódia” (60 horas-aula/04 créditos, cursada Poslin em 12 

2018/2, com anuência de sua orientadora, Profa. Lucia de Almeida Ferrari; b) referendada a aprovação da 13 

solicitação da doutoranda Fernanda Rodrigues Marçal de integralização de 18 créditos cumpridos no 14 

Mestrado em Linguística Teórica e Descritiva do Poslin, com anuência de sua orientadora, Profa. Ana Larissa 15 

Adorno Marciotto Oliveira; c) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Vanessa Oliveira Silva 16 

Gama de integralização de 12 créditos cumpridos no Mestrado em Linguagem e Sociedade da Universidade 17 

Estadual de Feira de Santana referentes às disciplinas “Metodologia da pesquisa em estudos linguísticos” 18 

(45 horas-aula/3 créditos), “Língua, cultura e sociedade” (45 horas-aula/3 créditos), “Estudo de variedades do 19 

português” (45 horas-aula/3 créditos), “Linguística Histórica e Variação” (45 horas-aula/3 créditos) e de 6 20 

créditos referentes às disciplinas isoladas “STV em Linguística Teórica e Descritiva: Sintaxe” (30 horas-21 

aula/2 créditos) e “STV em Linguística Teórica e Descritiva: Variação e Mudança no Léxico Português” (60 22 

horas-aula/4 créditos), cursadas no Poslin em 2017/2, com anuência de sua orientadora, Profa. Ana Larissa 23 

Adorno Marciotto Oliveira; d) referendada a aprovação da solicitação do mestrando Welber Nobre dos 24 

Santos de aproveitamento de 01 crédito referente à disciplina isolada “STV em Linguística Teórica e 25 

Descritiva: Categorias nominais e formação de pronomes” (15 horas-aula/01 crédito), cursada Poslin em 26 

2018/2, com anuência de seu orientador, Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral; e) referendada a aprovação 27 

da solicitação da doutoranda Michelle Nogueira Lara Prado de integralização de 18 créditos cumpridos no 28 

Mestrado Profissional em Letras/PROFLETRAS/UFMG, referentes às disciplinas “DIP LET 802 – Fonologia, 29 

Variação e Ensino” (45 horas-aula/3 créditos), “DIP LET 804 - Texto e Ensino” (45 horas-aula/3 créditos), 30 

“DIP LET 803 - Gramática, variação e ensino” (45 horas-aula/3 créditos), “DIP LET 805 – Aspectos 31 

Sociocognitivos e Metacognitivos da Leitura e da Escrita” (45 horas-aula/3 créditos), “DIP LET 814 – Gêneros 32 

discursivos/textuais e práticas sociais” (45 horas-aula/3 créditos), com anuência de sua orientadora, profa. 33 

Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães; f) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Vanessa 34 

Tiburtino de integralização de 18 créditos cumpridos no Mestrado em ensino na educação básica da 35 

Universidade Federal do Espírito Santo, referentes às disciplinas “PGEB-1031 – Ensino, Política e Currículo 36 

na Educação Básica” (30 horas-aula/2 créditos), “PGEB-1026 – Estudos Independentes I” (30 horas-aula/2 37 

créditos), “PGEB-1002 – Metodologia da Pesquisa I” (60 horas-aula/4 créditos), “PGEB-1025 – Ensino, 38 

Diversidade e Inclusão na Educação Básica” (30 horas-aula/2 créditos), “PGEB-1027 – Estudos 39 

Independentes II” (30 horas-aula/2 créditos), “PGEB-1001 – Teorias do Processo de Ensino e Aprendizagem” 40 

(60 horas-aula/4 créditos) e “PGEB-1007 – História da Cultura” (30 horas-aula/2 créditos), com anuência de 41 
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sua orientadora, profa. Elzimar Goettenauer de Marins Costa; g) referendada a aprovação da solicitação da 1 

mestranda Fabiana Rodrigues Cláudio de aproveitamento de 01 crédito referente à disciplinas isolada “STV 2 

em Linguística Teórica e Descritiva: Categorias nominais e formação de pronomes” (15 horas-aula/01 3 

crédito), cursada no Poslin em 2018/2, com anuência de seu orientador, Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral; 4 

h) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Natalia Eliza Novais Alves de aproveitamento de 02 5 

créditos referentes à disciplina isolada “STV em Linguística Aplicada: Metáforas no ensino e na 6 

aprendizagem” (30 horas-aula/02 créditos), cursada no Poslin em 2018/1, com anuência de seu orientador, 7 

Prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior; i) referendada a aprovação da solicitação do doutorando Henrique 8 

Campos Freitas de integralização de 12 créditos cumpridos no Mestrado em Estudos em Linguística e 9 

Linguística Aplicada da Universidade Federal de Uberlândia, referentes às disciplinas “PEL001 – Metodologia 10 

de pesquisa em Linguística e Linguística Aplicada” (60 horas-aula/4 créditos), “PEL028G – Tópicos em 11 

Estudos Analítico-descritivos 2: estudos descritivos e Linguística de Corpus” (60 horas-aula/4 créditos) e 12 

“PEL028H – Tópicos em Estudos Analítico-descritivos 2: Terminologia e Terminografia” (60 horas-aula/4 13 

créditos), com anuência de sua orientadora, profa. Sônia Maria de Oliveira Pimenta; j) referendado o parecer 14 

da CDIS que aprova a solicitação da doutoranda Cora Elena Gonzalo Zambrano de integralização de 12 15 

créditos cumpridos no Mestrado em Letras da Universidade Federal de Roraima, referentes às disciplinas 16 

“PGL001M – Linguagem e Identidade” (60 horas-aula/4 créditos), “PGL008M – Educação Bilíngue” (60 17 

horas-aula/4 créditos) e “PGL004M – Teoria Linguística” (60 horas-aula/4 créditos), com anuência de seu 18 

orientador, prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz; k) referendada a aprovação da solicitação da mestranda 19 

Edna Clara Januário de Araújo de aproveitamento de 08 créditos referentes às disciplina eletivas 20 

“Fundamentos de Linguística do texto e do discurso II: teorias do discurso” (60 horas-aula/04 créditos) e 21 

“STV em Linguística do Texto e do Discurso: Semiótica discursiva: objetos e práticas” (60 horas-aula/04 22 

créditos), cursadas no Poslin em 2018/2, com anuência de sua orientadora, Profa. Glaucia Muniz Proença 23 

Lara; l) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Jaqueline Silva Miranda de aproveitamento de 24 

04 créditos referentes à disciplina isolada “STV em Linguística Aplicada: Metáforas no ensino e na 25 

aprendizagem” (60 horas-aula/04 créditos), cursada no Programa de Pós-Graduação em Letras da UFV em 26 

2012/2, com anuência de sua orientadora, Profa. Bárbara Malveira Orfanó; m) referendada a aprovação da 27 

solicitação da mestranda Nayara Anne da Silva Bastos Magalhães de aproveitamento de 12 créditos 28 

referentes às disciplinas isoladas “Fundamentos de Linguística do Texto e do Discurso II: Teorias do 29 

Discurso” (60 horas-aula/04 créditos) e “STV em Linguística do Texto e do Discurso: - Texto e produção de 30 

sentido: estudos a partir da Abordagem Multimodal e da Semiótica Social” (60 horas-aula/04 créditos), 31 

cursadas no Poslin em 2017/1, e “STV em Linguística do Texto e do Discurso: - Análise do Discurso: a 32 

vertente francesa e a anglo-saxã” (60 horas-aula/04 créditos), cursada no Poslin em 2017/2, com anuência 33 

de sua orientadora, Profa. Bárbara Malveira Orfanó. 7. Prorrogação de prazo de conclusão de curso: a) 34 

referendada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda Kely Cristina Silva 35 

para defesa de dissertação até 28/06/2019; b) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para 36 

conclusão do curso do doutorando Gonzalo Enrique Abio Virsida para defesa de tese até 30/06/2019; c) 37 

referendada a solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda Nayara 38 

Thomazella para defesa de dissertação até 30/04/2019. 8. Prorrogação de prazo para entrega de projeto 39 

definitivo: referendada a solicitação de prorrogação de prazo para entrega de projeto definitivo da mestranda 40 

Clarice Batista Farina (2018/1) até 29/03/2019. 9. Credenciamentos e recredenciamentos: referendada a 41 
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aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao 1 

credenciamento da profa. Daniervelin Renata Marques Pereira como docente colaboradora Mestrado. 10. 2 

Credenciamento de coorientação: retirada de pauta a solicitação do prof. Fábio Bonfim Duarte Duarte para o 3 

credenciamento RETROATIVO da profa. Ronnie B. Wilbur como coorientadora do doutorando Guilherme 4 

Lorenço de Souza, no projeto intitulado “Estrutura Argumental e Concordância em Língua Brasileira de 5 

sinais”. A questão será submetida em consulta à PRPG e discutida novamente na próxima reunião do 6 

Colegiado. 11. Pós-doutorado – acolhimento: referendada a solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-7 

doutorado intitulada Práticas pedagógicas à luz da pedagogia dos multiletramentos e das novas tecnologias 8 

no ensino/aprendizagem em língua inglesa de Daniela Gomes de Araújo Nóbrega, a ser desenvolvida sob a 9 

supervisão da Profa. Reinildes Dias, no período de 05/08/19 a 05/07/2020.12. Pós-doutorado – relatório final: 10 

a) referendado o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Liliane Lemos Santana Barreiros, 11 

desenvolvida sob a supervisão da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra, no período de 01/03/18 a 12 

28/02/19; b) referendado o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Roberta Rego Rodrigues, 13 

desenvolvida sob a supervisão da Profa. Célia Maria Magalhães, no período de 02/04/18 a 29/03/19; c) 14 

referendado  o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Bruno Focas Vieira Machado, desenvolvida 15 

sob a supervisão da Profa. Glaucia Muniz Proença Lara, no período de 01/05/14 a 31/03/19. 13. Mudança de 16 

linha de pesquisa: a) referendada a solicitação de mudança de linha da doutoranda Vanessa Tiburtino da 17 

linha 3C - Linguagem e Tecnologia para a linha 3A - Ensino/Aprendizagem de Línguas Estrangeiras, em 18 

razão de aprovação no processo seletivo 2019 em remanejamento de vagas, com a anuência da sua 19 

orientadora, Profa. Elzimar Goettenauer de Marins Costa; b) referendada a solicitação de mudança de linha 20 

da doutoranda Graciele Kerlen Pereira Maia da linha 1B - Estudos da Língua em Uso para a linha 1E - 21 

Estudos Formais de Língua, com a anuência de seu orientador, Profa. Fábio Bonfim Duarte; c) referendada a 22 

solicitação de mudança de linha da doutoranda Ana Claudia Menezes Araujo da linha 1A – Estudo da 23 

Variação e Mudança Linguística para a linha 1E - Estudos Formais de Língua, com a anuência de seu 24 

orientador, Profa. Fábio Bonfim Duarte. II - HOMOLOGAÇÕES: 1. Exames de Qualificação: a) homologada 25 

a ata da banca do exame de qualificação do doutorando Ronaldo Rodrigues de Paula, composta pelos 26 

professores Fábio Bonfim Duarte (orientador) – UFMG, Quesler Fagundes Camargos – UNIR, David Alberto 27 

Seth Langa – Universidade Eduardo Mondlane, como titulares, e Aroldo Leal de Andrade – UFMG, como 28 

suplente. A banca considerou o aluno aprovado; b) homologada a ata da banca do exame de qualificação da 29 

doutoranda Karen Kênnia Couto Silva, composta pelos professores Leandro Rodrigues Alves Diniz 30 

(orientador) – UFMG, Elias Ribeiro da Silva – UNIFAL, Gilvan Muller de Oliveira – UFSC, como titulares, e 31 

Ana Cecilia Cossi Bizon – UNICAMP, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada; c) homologada 32 

a ata da banca do exame de qualificação do doutorando Danilo Duarte Costa, composta pelos professores 33 

Deise Prina Dutra (orientadora) – UFMG, Valdênia de Carvalho e Almeida – UFV, Leonardo Pereira Nunes – 34 

UFMG, como titulares, e Barbara Malveira Orfanó – UFMG, como suplente. A banca considerou o aluno 35 

aprovado; d) homologada a ata da banca do exame de qualificação do doutorando Marcos Daniel do Amor 36 

Divino, composta pelos professores Helcira Maria Rodrigues de Lima (orientadora) – UFMG, Gustavo 37 

Ximenes Cunha – UFMG, Carla Barbosa Moreira – CEFET/MG, como titulares, e Wander Emediato de 38 

Souza – UFMG, como suplente. A banca considerou o aluno aprovado; e) homologada a ata da banca do 39 

exame de qualificação do doutorando Felipe José Fernandes Macedo, composta pelos professores Sônia 40 

Maria de Oliveira Pimenta (orientadora) – UFMG, Viviane Maria Heberle – UFSC, Vera Lúcia Menezes de 41 
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Oliveira e Paiva – UFMG, como titulares, e Clarice Lage Gualberto – UFMG, como suplente. A banca 1 

considerou o aluno aprovado; f) homologada a ata da banca do exame de qualificação da doutoranda 2 

Bárbara Amaral da Silva, composta pelos professores Helcira Maria Rodrigues de Lima (orientadora) – 3 

UFMG, Gustavo Ximenes Cunha – UFMG, Erica Renata de Souza – UFMG, como titulares, e Crístia 4 

Rodrigues Miranda – UFMG, como suplente. A banca considerou a aluna aprovada; g) homologada a ata da 5 

banca do exame de qualificação do doutorando Anderson Francisco Guimarães Maia, composta pelos 6 

professores Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva (orientadora) – UFMG, Júnia de Carvalho Fidelis Braga 7 

(coorientadora) – UFMG, Walkyria Alydia Grahl Passos Magno e Silva – UFPA, Patricia Vasconcelos 8 

Almeida – UFLA, como titulares, e Gloria Park – Indiana University of Pennsylvania, como suplente. A banca 9 

considerou o aluno aprovado. DELIBERAÇÕES: 1. Indicação da comissão para escolha da melhor tese 10 

2018: o Colegiado indicou os nomes dos seguintes professores para comporem a comissão responsável por 11 

escolher a melhor tese defendida no Poslin em 2018: Profa. Alexia Teles Duchowny; Prof. Eduardo Tadeu 12 

Roque Amaral; Profa. Marisa Mendonça Carneiro; Prof. Aderlande Pereira Ferraz; Profa. Elidea Lúcia 13 

Almeida Bernardino; Prof. Gustavo Ximenes Cunha e Profa. Márcia Verônica Ramos de Macêdo (UFBA). 2. 14 

Modelo de parecer para bancas realizadas via Skype em que falte energia ou haja algum imprevisto: 15 

aprovado o formulário que deverá ser encaminhado ao Presidente da banca (orientador) até no máximo dois 16 

dias antes da defesa, e que substituirá a arguição nos exames de qualificação e defesas de dissertação e 17 

tese nos casos em que haja falhas de comunicação, tais como falta de energia elétrica e problemas com a 18 

conexão à internet. 3. Acúmulo de bolsa com outras remunerações: aprovado o acúmulo de bolsa CAPES 19 

e/ou CNPq com complementação de bolsa paga pelo PFID – Programa de incentivo à formação docente, 20 

com base na portaria conjunta nº 1 Capes/Cnpq, de 15/07/2010, que permite a complementação. 4. 21 

Orçamento 2019: aprovada a proposta de gastos para o ano de 2019, conforme documento arquivado na 22 

secretaria, com as seguintes rubricas e as correspondentes porcentagens em relação ao total da verba 23 

disponível: participação de professores em bancas de defesa (29%); participação de professores do Poslin 24 

em eventos (23%); participação de alunos em eventos (23%); participação de professores visitantes no 25 

Programa (4%); realização de eventos técnico-científicos promovidos pelo Poslin (5%); serviços de terceiros 26 

(8%); publicação de revistas e auxílio tradução para publicação em língua estrangeira para docentes no 27 

Programa (6%); reserva (2%). 5. Trancamento de matrícula: a) referendada a aprovação da solicitação da 28 

doutoranda Alexandra Aparecida de Oliveira de trancamento parcial de matrícula, no 1º semestre de 2019, 29 

da disciplina LIG946A – “STV em Linguística Aplicada: - pesquisa narrativa”, ministrada pelos Professores 30 

Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva e Ronaldo Corrêa Gomes Junior. 6. Mudança de orientação: a) 31 

aprovada a solicitação de mudança de orientação da doutoranda Eliane Aparecida Goulart Mendes, da 32 

Profa. Maria do Carmo Viegas para a Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira, sem alteração de área de 33 

concentração e linha de pesquisa, com a anuência de ambas as professoras; b) aprovada a solicitação de 34 

mudança de orientação do doutorando Maurício Rubens de Carvalho Guilherme, da Profa. Maria do Carmo 35 

Viegas para o Prof. Lorenzo Teixeira Vitral, sem alteração de área de concentração e linha de pesquisa, com 36 

a anuência de ambos os professores; c) aprovada a solicitação de mudança de orientação da doutoranda 37 

Ana Carolina Gonçalves Reis, da Profa. Emília Mendes Lopes para a Profa. Maria Antonieta Amarante de 38 

Mendonça Cohen, sem alteração de área de concentração e linha de pesquisa, com a anuência de ambas as 39 

professoras. 7. Prorrogação de prazo de exame de qualificação: aprovada a solicitação de prorrogação de 40 

prazo da doutoranda Ana Carolina Gonçalves Reis para realização de exame de Qualificação até 41 
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03/07/2019. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Fábio Guimarães Miranda 1 

Barbosa, secretário do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, lavrei a presente ata que será 2 

datada e assinada por mim e por todos os membros presentes.  3 

Belo Horizonte, 08 de abril de 2019. 4 

 

Prof. Dr. Wander Emediato de Souza 

Coordenador 

 

 

Fábio Guimarães Miranda Barbosa 

Secretário 
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