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ATA DA 230ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 1 

Ao nono dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 14:00 horas, na sala 4031 da FALE, foi 2 

realizada a ducentésima trigésima 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), Profa. 5 

Maria Cândida Trindade Costa de Seabra (representante da área de Linguística Teórica e Descritiva), 6 

Gustavo Ximenes Cunha e Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima (representantes da área de Linguística do 7 

Texto e do Discurso), Prof. Aderlande Pereira Ferraz e Profa. Valdeni da Silva Reis (representantes da área 8 

de Linguística Aplicada), Vanessa Pastorini Felisberto e João Henrique Santos de Souza (representantes 9 

discentes). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 229ª reunião realizada em 12/08/2019. ORDEM DO DIA: I – 10 

COMUNICAÇÕES: 1. O Presidente relatou ao Colegiado que na reunião geral da coordenação com 11 

docentes e discentes do Poslin e Poslit, realizada em 06/09/2019, foi apresentado o documento de área e a 12 

nova ficha de avaliação da CAPES. II -REFERENDAMENTOS: 1. Indicação de pareceristas: Foi referendada 13 

a indicação dos seguintes pareceristas: a) Profa. Vanderlice dos Santos Andrade Sól como parecerista para 14 

o projeto definitivo de tese do doutorando Jackson Santos Vitória de Almeida, intitulado "Leitura em Ação 15 

com Professores de Língua Inglesa na Formação Continuada", sob a orientação da Profa. Maralice de Souza 16 

Neves; b) Profa. Ida Lúcia Machado como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Maíra 17 

Ferreira Sant'Ana, intitulado "A migração de venezuelanos para o brasil: entre representações sociais e 18 

narrativas de vida", sob a orientação da Profa. Glaucia Muniz Proença Lara; c) Profa. Helcira Maria 19 

Rodrigues de Lima como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Vivian Pinto Riolo, 20 

intitulado "Transmídia e discurso: práticas enunciativas e discursivas em narrativas publicitárias na Web", sob 21 

a orientação da Profa. Ana Cristina Fricke Matte; d) Profa. Luciana de Oliveira Silva como parecerista para o 22 

projeto definitivo de tese da doutoranda Natália Leão Prudente, intitulado "Habilidades orais em língua 23 

inglesa por meio do WhatsApp: um estudo sobre o papel das presenças social, cognitiva e instrucional", sob 24 

a orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga; e) Profa. Heliana Ribeiro de Mello como parecerista 25 

para o projeto definitivo de tese do doutorando Vitor Cordeiro Costa, intitulado "Um modelo linguístico-26 

cognitivo para BRASIL", sob a orientação da Profa. Luciane Corrêa Ferreira; f) Profa. Ana Larissa Adorno 27 

Marciotto Oliveira como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Fernando Suarez de 28 

Oliveira, intitulado "A construção de sentidos em tempos de fake news", sob a orientação da Profa. Maria 29 

Beatriz Nascimento Decat; g) Prof. Gustavo Ximenes Cunha como parecerista para o projeto definitivo de 30 

tese da doutoranda Márcia Adriana de Souza Verona, intitulado "O processo de construção argumentativa 31 

das sentenças judiciais: uma abordagem à luz da Teoria da Estrutura Retórica", sob a orientação da Profa. 32 

Maria Beatriz Nascimento Decat; h) Prof. Tommaso Raso como parecerista para o projeto definitivo de tese 33 

do doutorando José Carlos da Costa Junior, intitulado "Centralização de vogais e padrão informacional na 34 

fala espontânea de pacientes com esquizofrenia: estudo empírico no C-ORAL-ESQ e correlação com 35 

pessoas sem esquizofrenia do C-ORAL BRASIL", sob a orientação da Profa. Heliana Ribeiro de Mello. 2. 36 

Pareceres de projetos de dissertação/tese - aprovação: a) referendado o parecer da Profa. Adriane 37 

Teresinha Sartori que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando Marcelo de Castro, 38 

intitulado "Ortografia no ensino fundamental ii: uso e texto", sob a orientação da Profa. Daniela Mara Lima 39 

Oliveira Guimarães; b) referendado o parecer do Prof. Wander Emediato de Souza que aprova na íntegra o 40 

projeto definitivo de tese da doutoranda Alessandra Folha Mós Ladim, intitulado "Rompimentos de barragens 41 
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de mineração no foco do discurso: as tragédias de Brumadinho e Mariana sob o olhar das mídias brasileiras", 1 

sob a orientação da Profa. Glaucia Muniz Proença Lara; c) referendado o parecer do Prof. Aderlande Pereira 2 

Ferraz que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Patrícia de Cassia Gomes Pimentel, 3 

intitulado "A TOPONÍMIA INDÍGENA DE MINAS GERAIS", sob a orientação da Profa. Maria Cândida 4 

Trindade Costa de Seabra; d) referendado o parecer do Prof. Aderlande Pereira Ferraz que aprova na 5 

íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Leticia Rodrigues Guimarães Mendes, intitulado "De 6 

Adelina Camelo a Zico Barbosa: língua, história e memória nos nomes de rua no município de Pedro 7 

Leopoldo - MG", sob a orientação da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra; e) referendado o 8 

parecer da Profa. Glaucia Muniz Proença Lara que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da 9 

doutoranda Natália Silva Giarola de Resende, intitulado "Discursos intolerantes no caso Marielle Franco: 10 

interação e sentido nas “fanpages” Canal da Direita e Deboas na Revolução", sob a orientação da Profa. Ana 11 

Cristina Fricke Matte; f) referendado o parecer da Profa. Ida Lúcia Machado que aprova na íntegra o projeto 12 

definitivo de tese da doutoranda Maíra Ferreira Sant'Ana, intitulado "A migração de venezuelanos para o 13 

Brasil: entre representações sociais e narrativas de vida", sob a orientação da Profa. Glaucia Muniz Proença 14 

Lara; g) referendado o parecer da Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos que aprova na íntegra o 15 

projeto definitivo de tese da doutoranda Kelly Cristina Torres de Barros Ferreira, intitulado "Im(prove) your 16 

english: uma abordagem crítico-reflexiva dos programas de formação continuada da Prefeitura Municipal de 17 

Belo Horizonte", sob a orientação da Profa. Miriam Lúcia dos Santos Jorge; h) referendado o parecer da 18 

Profa. Giulia Bossaglia que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Bárbara Helohá 19 

Falcão Teixeira, intitulado "Detecção automática de fronteiras prosódicas na fala espontânea", sob a 20 

orientação do Prof. Tommaso Raso; i) referendado o parecer do Prof. José Luiz Vila Real Gonçalves que 21 

aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando Cliver Gonçalves Dias, intitulado "A 22 

reinstanciação da focalização em O Conto da Aia: um estudo de variações semânticas com base na 23 

Semântica do Discurso", sob a orientação da Profa. Célia Maria Magalhães; j) referendado o parecer do Prof. 24 

Elidea Lúcia Almeida Bernardino que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Andreia 25 

Chagas Rocha Toffolo, intitulado "O Papel da Consciência Morfológica no desempenho ortográfico de 26 

aprendizes surdos", sob a orientação da Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães; k) referendado o 27 

parecer da Profa. Vanderlice dos Santos Andrade Sól que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do 28 

doutorando Jackson Santos Vitória de Almeida, intitulado "Leitura em Ação com Professores de Língua 29 

Inglesa na Formação Continuada", sob a orientação da Profa. Maralice de Souza Neves; l) referendado o 30 

parecer da Profa. Delaine Cafiero Bicalho que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando 31 

Geraldo Emanuel de Abreu Silva, intitulado "Relações entre as inferências e o letramento crítico: a melhoria 32 

dos níveis em leitura a partir de atividades com foco em tarefas críticas", sob a orientação da Profa. Elzimar 33 

Goettenauer de Marins Costa; m) referendado o parecer da Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira que 34 

aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando Fernando Suarez de Oliveira, intitulado "A 35 

construção de sentidos em tempos de fake news", sob a orientação da Profa. Maria Beatriz Nascimento 36 

Decat. 3.Prorrogação de prazo de conclusão de curso: referendada a solicitação de prorrogação de prazo 37 

para conclusão da doutoranda Edelyne Nunes Diniz de Oliveira para defesa de tese até 29/02/2020. 38 

4.Prorrogação de prazo de entrega de projeto definitivo: a) referendada a solicitação de prorrogação de 39 

prazo para entrega do projeto definitivo da doutoranda Danúbia da Costa Teixeira para até 30/10/2019; b) 40 

referendada a solicitação de prorrogação de prazo para entrega do projeto definitivo da doutoranda Júlia 41 
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Santos Nunes Rodrigues para até 30/09/2019; c) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para 1 

entrega do projeto definitivo da doutoranda Priscilla Tulipa da Costa  para até 30/09/2019. 5.Prorrogação de 2 

prazo para realização de exame de qualificação: a) referendada a solicitação de prorrogação de prazo da 3 

doutoranda Vânia Carvalho de Castro para realização de exame de Qualificação até 28/02/2020 4 

(prorrogação automática em razão da mudança do regulamento do Poslin); b) referendada a solicitação de 5 

prorrogação de prazo do doutorando André Luiz Rosa Teixeira para realização de exame de Qualificação até 6 

28/02/2020 (prorrogação automática em razão da mudança do regulamento do Poslin); c) referendada a 7 

solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Aline Barreto Costa Braga para realização de exame de 8 

Qualificação até 28/02/2020 (prorrogação automática em razão da mudança do regulamento do Poslin); d) 9 

referendada a solicitação de prorrogação de prazo do doutorando Venan Lucas de Oliveira Alencar para 10 

realização de exame de Qualificação até 28/02/2020 (prorrogação automática em razão da mudança do 11 

regulamento do Poslin); e) referendada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Ana Claudia 12 

Turcato de Oliveira para realização de exame de Qualificação até 28/02/2020 (prorrogação automática em 13 

razão da mudança do regulamento do Poslin); f) referendada a solicitação de prorrogação de prazo da 14 

doutoranda Isis Rodrigues Pordeus para realização de exame de Qualificação até 28/02/2020 (prorrogação 15 

automática em razão da mudança do regulamento do Poslin); g) referendada a solicitação de prorrogação de 16 

prazo do doutorando Felipe de Almeida Coura para realização de exame de Qualificação até 28/02/2020 17 

(prorrogação automática em razão da mudança do regulamento do Poslin); h) referendada a solicitação de 18 

prorrogação de prazo da doutoranda Giselle Aparecida da Luz para realização de exame de Qualificação até 19 

28/02/2020 (prorrogação automática em razão da mudança do regulamento do Poslin). 6.Pós-doutorado – 20 

acolhimento: a) referendada, com abstenção da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra, a 21 

solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Linguística das linguagens 22 

especializadas aplicada à avaliação da aprendizagem escolar: itens avaliativos como gênero textual de 23 

especialidade” de Bruno de Assis Freire de Lima, a ser desenvolvida sob a supervisão da Profa. Maria 24 

Cândida Trindade Costa de Seabra, no período de 16/09/2019 a 15/09/2020; b) referendada a solicitação de 25 

acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Investigando a leitura e a audiodescrição da estória de 26 

um livro ilustrado” de Norma Barbosa de Lima Fonseca, a ser desenvolvida sob a supervisão da Profa. Célia 27 

Maria Magalhães, no período de 30/08/2019 a 30/08/2020; c) referendada a solicitação de acolhimento da 28 

pesquisa de pós-doutorado intitulada “Towards a Question-Answering system for improving the 29 

Communication between healthcare workers and patients” de Thiago Castro Ferreira, a ser desenvolvida sob 30 

a supervisão da Profa. Adriana Silvina Pagano, no período de 02/09/2019 a 01/08/2020. 7.Pós-doutorado – 31 

relatório final: a) referendado o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Ana Luíza Artiaga Rodrigues 32 

da Motta, desenvolvida sob a supervisão do Prof. Luiz Francisco Dias no período de 03/09/18 a 31/07/19; b) 33 

referendado o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Claudiene Diniz da Silva, desenvolvida sob a 34 

supervisão do Prof. Luiz Francisco Dias no período de 03/09/18 a 20/08/19; c) referendado o relatório final da 35 

pesquisa de pós-doutorado de Carlos Henrique Silva de Castro, desenvolvida sob a supervisão da Profa. 36 

Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva no período de 03/01/18 a 27/08/19; d) referendado o relatório final 37 

da pesquisa de pós-doutorado de Mariana Carneiro Mendes, desenvolvida sob a supervisão da Profa. Ulrike 38 

Agathe Schröder no período de 01/01/18 a 01/08/19. 8.Pós-doutorado – renovação: referendado o relatório 39 

parcial da pesquisa de pós-doutorado de Juliana Costa Moreira, desenvolvida sob a supervisão do Prof. 40 

Lorenzo Teixeira Vitral, no período de 01/09/2018 a 31/08/2019, além do requerimento de renovação de 41 
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residência pós-doutoral, para o período de 01/09/2019 a 31/08/2020, com bolsa PNPD/CAPES até abril de 1 

2020. 9. Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda 2 

Márcia Adriana de Souza Verona de integralização de 03 créditos cumpridos como isolada na Universidade 3 

Federal de Juiz de Fora, referentes à disciplina “2026043 – Gramática e Interação” (45 horas-aula/3 4 

créditos), com anuência de sua orientadora, profa. Maria Beatriz Nascimento Decat; b) referendada a 5 

aprovação da solicitação do mestrando Rafael Vinicius de Carvalho Picinin de integralização de 04 créditos 6 

referentes à disciplina eletiva “LIG954 – STV em Linguística do Texto e do Discurso: a dimensão interpessoal 7 

do discurso” (60 horas-aula/04 créditos), cursada no Poslin em 2017/1, com anuência de seu orientador, 8 

Prof. Gustavo Ximenes Cunha; c) referendada a aprovação da solicitação do doutorando Demétrius Faria 9 

dos Santos de integralização de 17 créditos cumpridos no Mestrado em Linguística Aplicada do Poslin, com 10 

anuência de sua orientadora, Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga; d) referendada a aprovação da 11 

solicitação da doutoranda Alexandra Aparecida de Oliveira de integralização de 18 créditos cumpridos no 12 

Mestrado em Educação, da Universidade Federal de Lavras, referentes às disciplinas “PED508 – Materiais 13 

didáticos e recursos midiáticos digitais” (45 horas-aula/3 créditos), “PED509 – Tecnologias e a formação 14 

docente” (45 horas-aula/3 créditos), “PED502 – Filosofia e Sociologia: ensinar e aprender na 15 

contemporaneidade” (45 horas-aula/3 créditos), “PED504 – História social da docência e sua dinâmica na 16 

atualidade” (45 horas-aula/3 créditos), “PED513 – Linguagem e identidade docente” (45 horas-aula/3 17 

créditos) e “PED503 – Metodologia de pesquisa” (45 horas-aula/3 créditos), com anuência de sua 18 

orientadora, profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga; e) referendada a aprovação da solicitação do doutorando 19 

Phelippe Nathaniel Ribeiro Oliveira de integralização de 18 créditos cumpridos no Mestrado em Linguística, 20 

da Universidade Federal de Juiz de Fora, referentes às disciplinas “2026004 – Fonética e Fonologia” (45 21 

horas-aula/3 créditos), “2026012 – Semântica e Pragmática” (45 horas-aula/3 créditos), “3036039 – Histórica 22 

das Ciências da Linguagem” (45 horas-aula/3 créditos), “2026009 – Metodologia de Pesquisa” (45 horas-23 

aula/3 créditos), “2026032 – Sociolinguística e abordagens socioculturais na aquisição de línguas” (45 horas-24 

aula/3 créditos) e “2026040 – Tópicos avançados em linguagem e sociedade I” (45 horas-aula/3 créditos),  25 

com anuência de sua orientadora, profa. Andréa Machado de Almeida Mattos. 10. Trancamento de matrícula: 26 

a) referendada a solicitação da doutoranda Janaina Henriques de Oliveira de trancamento total de matrícula 27 

no primeiro semestre de 2019 em razão de saúde; b) referendada a solicitação da mestranda Jessica 28 

Ceritello Alves de trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2019 em razão de maternidade. 29 

11. Recredenciamentos e credenciamentos: referendada, com abstenção da Profa. Helcira Maria Rodrigues 30 

de Lima, a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável 31 

ao recredenciamento da profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima como docente permanente Doutorado. 12. 32 

Estágio de docência na graduação: aprovado o plano de estágio de docência da doutoranda Janaina Vieira 33 

Taillade Abud, junto ao curso de graduação em Letras da FALE, sob a supervisão da Profa. Célia Maria 34 

Magalhães, com anuência de sua orientadora, Profa. Célia Maria Magalhães, no 2º semestre de 2019 (60 35 

h/a). 13. Redação de tese em língua estrangeira: referendado o requerimento da mestranda Camila Antônio 36 

Barros para redação de projeto e dissertação em inglês, com anuência de sua orientadora, Profa. Heliana 37 

Ribeiro de Mello. HOMOLOGAÇÕES: 1. Exame de qualificação: homologada a ata da banca do exame de 38 

qualificação da doutoranda Thayane Silva Campos, composta pelos professores Elzimar Goettenauer de 39 

Marins Costa (orientadora) – UFMG, Adriane Teresinha Sartori – UFMG, Natalia Labella de Sánchez – 40 

UFGRS, como titulares, e Rogéria da Silva Martins – UFV, como suplente. A banca considerou a aluna 41 
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aprovada. 2. Seleção 2020 - resultado da primeira etapa: homologado o resultado da primeira etapa da 1 

Seleção 2020, conforme documento arquivado na secretaria e publicado no site do Poslin. IV. 2 

DELIBERAÇÕES: 1. Projeto CAPES/COFECUB: aprovado o relatório de atividades para a renovação do 3 

projeto CAPES/COFECUB para o biênio 2020-2021 (número 88881.143160/2017-01). 2. Alteração de linhas 4 

de pesquisa do Poslin: aprovada a mudança de nome da linha 2A para “Estudos do texto e da textualização”. 5 

Aprovada a extinção da linha “Fonologia” e a migração de seus projetos para a linha “Estudos Formais de 6 

Língua”. 3. Financiamento do SETED: aprovada a verba de R$3.000,00 (três mil reais) para a realização do 7 

Seminário de Teses e Dissertações. 4. Candidaturas ao Programa CAPES-Print/UFMG: o Colegiado deu 8 

anuência às seguintes candidaturas ao Programa CAPES-Print/UFMG: a) candidatura de Fábio Ávila Arcanjo 9 

a uma bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior - PDSE (Chamada Interna PRPG 06/2019) no período de 10 

02 de março a 31 de agosto de 2020, na Université Cergy-Pontoise em Cergy/França, sob a orientação do(a) 11 

professor(a) Béatrice Turpin; b) anuência a Meng Ji, da University of Sydney, Sydney, Austrália, para 12 

desenvolver seu plano de trabalho na Faculdade de Letras da UFMG no período de 10 a 24 de maio de 13 

2020, sob a supervisão da Profa. Adriana Silvina Pagano, credenciada no POSLIN; c) anuência a Stella 14 

Neumann, da RWTH Aachen University, Aachen, Alemanha, para desenvolver seu plano de trabalho na 15 

Faculdade de Letras da UFMG no período de 31 de maio de 2020 a 14 de junho de 2020, sob a supervisão 16 

do Prof. Ricardo Augusto de Souza, credenciado no POSLIN; d) anuência a Alain Rabatel, da Université de 17 

Lyon 1 – Lyon 2 ICAR-CNRS, Lyon, França, para desenvolver seu plano de trabalho na Faculdade de Letras 18 

da UFMG no período de  1 a 15  de outubro de 2020, sob a supervisão do Prof. Wander Emediato de Souza, 19 

credenciado no POSLIN; e) candidatura de Mariana Pinter Chaves a uma bolsa de Doutorado Sanduíche no 20 

Exterior - PDSE (Chamada Interna PRPG 06/2019) no período de setembro de 2020 a fevereiro de 2021, na 21 

Universidade Aberta de Lisboa (UAB), em Lisboa/Portugal, sob a orientação do(a) professor(a) Isabel 22 

Roboredo Seara; f) anuência a THIAGO CASTRO FERREIRA, da Tilburg University, Tilburg, Holanda, para 23 

desenvolver seu plano de trabalho na Faculdade de Letras da UFMG no período de setembro de 2020 a 24 

agosto de 2021, sob a supervisão da Profa. Adriana Silvina Pagano, credenciada no POSLIN. 5. 25 

Autoavaliação do Poslin: o Colegiado indicou os seguintes nomes para comporem a comissão de 26 

autoavaliação do Poslin junto à CAPES: a) Prof. Luiz Francisco Dias; b) Profa. Elzimar Goettenauer de 27 

Marins Costa; c) Profa. Maria Antonieta Amarante Mendonça Cohen; d) Prof. Ricardo Augusto de Souza; e) 28 

Profa. Márcia Maria Cançado Lima; f) Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral; g) Profa. Ulrike Agathe Schröder. 29 

Além destes nomes, devem ser indicados dois representantes discentes pelo Diretório Acadêmico da 30 

Faculdade de Letras. 6. Solicitação de auxílio financeiro: aprovada a solicitação do Prof. Luiz Francisco Dias 31 

de diárias para os professores Sírio Possenti (UNICAMP) (uma diária), Sheila Elias de Oliveira (UNICAMP) 32 

(duas diárias) e Celso Ferrarezi Júnior (UNIFAL) (duas diárias) para participação no III Seminário Enunciação 33 

e Materialidade Linguística, que ocorrerá nos dias 10 e 11 de outubro de 2019 na Faculdade de Letras da 34 

UFMG. 7. Suspensão de envio de exemplares pelos correios: aprovada a suspensão do envio de exemplares 35 

pelos correios aos membros das bancas examinadoras de defesa de dissertação/tese e exames de 36 

qualificação. O envio da cópia física de dissertações/teses ou textos de qualificação, se necessário, deverá 37 

ser realizado pelo próprio aluno/orientador. Tal medida se justifica em razão das restrições orçamentárias 38 

enfrentadas pela Universidade, com corte de verbas e de servidores. 8. Recurso da doutoranda Izamara 39 

Barbosa Arcanjo Ferreira Silva: o Colegiado decidiu acatar o pedido de reintegração ao curso da doutoranda 40 

Izamara Barbosa Arcanjo Ferreira Silva diante dos motivos apresentados pela aluna. Ela havia sido excluída 41 
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do curso em razão do disposto no art. 39, §2º do regulamento do Poslin, que dispõe que o estudante que 1 

obtiver conceito inferior a D mais de uma vez, na mesma ou em diferentes atividades acadêmicas, será 2 

automaticamente excluído. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Fábio 3 

Guimarães Miranda Barbosa, lavrei a presente ata que será datada e assinada por mim e por todos os 4 

membros presentes.   5 

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2019. 6 
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Prof. Dr. Wander Emediato de Souza 

Coordenador 
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