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ATA DA 231ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 1 

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

realizada a ducentésima trigésima primeira reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 3 

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

presentes os seguintes membros do Colegiado: Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira 5 

(subcoordenadora), Prof. Fábio Bonfim Duarte e Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra 6 

(representantes da área de Linguística Teórica e Descritiva), Prof. Gustavo Ximenes Cunha e Prof. Ronaldo 7 

Correa Gomes Junior (representantes da área de Linguística do Texto e do Discurso), Prof. Aderlande 8 

Pereira Ferraz e Profa. Valdeni da Silva Reis (representantes da área de Linguística Aplicada), Leandro da 9 

Silva Moura e Francieli Silvéria Oliveira (representantes discentes). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 230ª 10 

reunião realizada em 09/09/2019. ORDEM DO DIA: I – COMUNICAÇÕES: 1. O Presidente ressaltou a 11 

importância do Fórum dos Coordenadores do Sudeste, a ser realizado nos dias 17 e 18 de outubro em São 12 

Paulo. Destacou, ainda, que a coordenação do Poslin estaria presente no encontro. 2. O Coordenador do 13 

Programa, Wander Emediato de Souza, descreveu a situação financeira do Poslin. 14 

II.REFERENDAMENTOS: 1. Liberação/composição de Bancas de Defesa de Tese/Dissertação e de Exames 15 

de Qualificação: a) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Cristina 16 

Mara França Pinto Fonseca, composta pelos professores Maria Beatriz Nascimento Decat (orientadora) - 17 

UFMG, Regina Lúcia Péret Dell'Isola - UFMG, Rosane Cassia Santos e Campos - UFMG , Ana Clara 18 

Gonçalves Alves de Meira - IFNMG-Salinas e Angélica Alves Ruchkys - UEMG (titulares) e Ana Larissa 19 

Adorno Marciotto Oliveira - UFMG e Carmen Starling Bergamini Grijó - Prefeitura Municipal de João 20 

Monlevade (suplentes). Data da defesa: 31 de outubro de 2019; b) referendada a indicação da banca 21 

examinadora de defesa de tese da doutoranda Clarisse Barbosa dos Santos, composta pelos professores 22 

Sueli Maria Coelho (orientadora) - UFMG, Wander Emediato de Souza - UFMG, Gustavo Ximenes Cunha - 23 

UFMG, Neide Therezinha Maia Gonzalez - USP e Simone de Paula dos Santos Mendes - UFVJM (titulares) 24 

e André Vinícius Lopes Coneglian - UFMG e Antônia Javiera Cabrera Muñoz - UFVJM (suplentes). Data da 25 

defesa: 30 de outubro de 2019. 2. Indicação de pareceristas: Foi referendada a indicação dos seguintes 26 

pareceristas: a) Prof. Gustavo Ximenes Cunha como parecerista para o projeto definitivo de tese do 27 

doutorando Thiago Fernandes Peixoto, intitulado "A incapacidade do esquecimento: o ressentimento no 28 

processo argumentativo", sob a orientação da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima; b) Prof. Gustavo 29 

Ximenes Cunha como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Leandro da Silva Moura, 30 

intitulado "Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade: construção prosódico-31 

RETÓRICO-ARGUMENTATIVA DAS EMOÇÕES NO DISCURSO DE TESTEMUNHAS DE CRIMES DE 32 

FEMINICÍDIO", sob a orientação da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima; c) Profa. Márcia Cristina de 33 

Brito Rumeu como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando Welber Nobre dos 34 

Santos, intitulado "A concordância nominal de número no português oral de Montes Claros: uma abordagem 35 

variacionista", sob a orientação do Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral; d) Profa. Barbara Malveira Orfanó 36 

como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Priscilla Tulipa da Costa, intitulado "O valor 37 

aspectual dos verbos frasais produzidos por aprendizes da língua inglesa", sob a orientação da Profa. 38 

Adriana Maria Tenuta de Azevedo. 3. Pareceres de projetos de dissertação/tese - aprovação: a) referendado 39 

o parecer da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da 40 

doutoranda Vivian Pinto Riolo, intitulado "Transmídia e discurso: práticas enunciativas e discursivas em 41 
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narrativas publicitárias na Web", sob a orientação da Profa. Ana Cristina Fricke Matte; b) referendado o 1 

parecer da Profa. Luciana de Oliveira Silva que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda 2 

Natália Leão Prudente, intitulado "Habilidades orais em língua inglesa por meio do Whatsapp: um estudo 3 

sobre o papel das presenças social, cognitiva e instrucional", sob a orientação da Profa. Júnia de Carvalho 4 

Fidelis Braga; c) referendado o parecer da Profa. Heliana Ribeiro de Mello que aprova na íntegra o projeto 5 

definitivo de tese do doutorando Vitor Cordeiro Costa, intitulado " Um modelo linguístico-cognitivo para 6 

BRASIL", sob a orientação da Profa. Luciane Corrêa Ferreira; d) referendado o parecer do Prof. Gustavo 7 

Ximenes Cunha que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Márcia Adriana de Souza 8 

Verona, intitulado " O processo de construção argumentativa das sentenças judiciais: uma abordagem à luz 9 

da Teoria da Estrutura Retórica", sob a orientação da Profa. Maria Beatriz Nascimento Decat; e) referendado 10 

o parecer do Prof. Gustavo Ximenes Cunha que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando 11 

Thiago Fernandes Peixoto, intitulado "A incapacidade do esquecimento: o ressentimento no processo 12 

argumentativo", sob a orientação da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima; f) referendado o parecer da 13 

Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando 14 

Welber Nobre dos Santos, intitulado "A concordância nominal de número no português oral de Montes 15 

Claros: uma abordagem variacionista", sob a orientação do Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral; g) 16 

referendado o parecer do Prof. Tommaso Raso que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do 17 

doutorando José Carlos da Costa Júnior, intitulado “Organização do padrão informacional de pacientes com 18 

esquizofrenia: estudo comparativo entre o C-ORAL-ESQ e o C-ORAL-BRASIL”, sob a orientação da Profa. 19 

Heliana Ribeiro de Mello. 4. Pareceres de projetos de dissertação/tese - reformulação: referendado o parecer 20 

do Prof. Tommaso Raso que solicita reformulação parcial do projeto definitivo de tese do doutorando José 21 

Carlos da Costa Junior, intitulado "Centralização de vogais e padrão informacional na fala espontânea de 22 

pacientes com esquizofrenia: estudo empírico no C-ORAL-ESQ e correlação com pessoas sem esquizofrenia 23 

do C-ORAL BRASIL", sob a orientação da Profa. Heliana Ribeiro de Mello. 5.Prorrogação de prazo de 24 

entrega de projeto definitivo: a) referendada a solicitação de prorrogação de prazo para entrega do projeto 25 

definitivo da doutoranda Mariana Pinter Chaves para até 10/12/2019; b) referendada a solicitação de 26 

prorrogação de prazo para entrega do projeto definitivo do doutorando Wellington Araujo Mendes Junior para 27 

até 09/10/2019. 6.Prorrogação de prazo para realização de exame de qualificação: a) referendada a 28 

solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Natália Moreira Tosatti para realização de exame de 29 

Qualificação até 28/02/2020 (prorrogação automática em razão da mudança do regulamento do Poslin); b) 30 

referendada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Natália Mariloli Santos Giarola Castro para 31 

realização de exame de Qualificação até 28/02/2020 (prorrogação automática em razão da mudança do 32 

regulamento do Poslin); c) referendada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Marlei Rose 33 

Renzetti Tartoni para realização de exame de Qualificação até 28/02/2020 (prorrogação automática em razão 34 

da mudança do regulamento do Poslin). 7.Pós-doutorado – acolhimento: a) referendada a solicitação de 35 

acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Sobre o tempo: domínios do sentido e (m) 36 

temporalidade e teporalização” de Nádia Dolores Fernandes Bravati, a ser desenvolvida sob a supervisão do 37 

Prof. Luiz Francisco Dias, no período de 01/03/2020 a 28/02/2021; b) referendada a solicitação de 38 

acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Os desafios do ensino-aprendizagem da compreensão 39 

oral na formação docente de língua inglesa” de Flávia Medianeira de Oliveira, a ser desenvolvida sob a 40 

supervisão da Profa. Reinildes Dias, no período de 01/03/2020 a 01/03/2021. 8.Pós-doutorado – relatório 41 
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final: referendado o relatório final da pesquisa de pós-doutorado de Thaís Maíra Machado de Sá, 1 

desenvolvida sob a supervisão do Prof. Ricardo Augusto de Souza no período de 21/08/17 a 22/08/19. 9. 2 

Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação da solicitação da mestranda 3 

Jacqueline Helen de Lima de integralização de 03 créditos referentes às disciplinas eletivas “LIG946 – STV 4 

em Linguística Aplicada: metáforas no ensino e na aprendizagem” (30 horas-aula/02 créditos) e “LIG958 – 5 

STV em Linguística Teórica e Descritiva: semântica cognitiva” (15 horas-aula/01 crédito), cursadas no 6 

POSLIN em 2018/1, com anuência de sua orientadora, Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra; b) 7 

referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Natália Silva Giarola de Resende de integralização de 8 

02 créditos cumpridos como isolada na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, referentes à 9 

disciplina “Seminários de Tópicos Especiais C – Interações Semióticas” (30 horas-aula/2 créditos), com 10 

anuência de sua orientadora, profa. Ana Cristina Fricke Matte; c) referendada a aprovação da solicitação da 11 

mestranda Isabelle Marine Rabelo de integralização de 04 créditos referentes à disciplina isolada “LIG948C – 12 

STV em Linguística Aplicada: formação de professores de inglês e educação” (60 horas-aula/04 créditos), 13 

cursada no Poslin em 2018/1, com anuência de sua orientadora, Profa. Bárbara Malveira Orfanó; d) 14 

referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Geisa Mara Batista de integralização de 04 créditos 15 

referentes à disciplina eletiva “HIS873E5 – Tópico Especial I: História das Ideias: República e Democracia no 16 

Brasil contemporâneo” (60 horas-aula/04 créditos), cursada na FAFICH/UFMG em 2019/1, com anuência de 17 

seu orientador, Prof. Lorenzo Teixeira Vitral. 10. Trancamento de matrícula: a) referendada a solicitação da 18 

mestranda Emanuele Garbero Lins de trancamento parcial de matrícula, no segundo semestre de 2019, da 19 

disciplina LIG961H – “STV em Linguística Teórica e Descritiva: - Registros escritos e variação à luz da 20 

Linguística de Corpus”, ministrada pela Profa. Reinildes Dias; b) referendada a solicitação da doutoranda 21 

Flavia Fidelis de Paula de trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2019 em razão de 22 

incompatibilidade com horário de trabalho.11. Recredenciamentos e credenciamentos: a) referendada a 23 

aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN desfavorável ao 24 

credenciamento do prof. Leonardo Pereira Nunes como docente permanente Mestrado; b) referendada a 25 

aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao 26 

recredenciamento da profa. Marisa Mendonça Carneiro como docente permanente Mestrado; c) referendada 27 

a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao 28 

recredenciamento da profa. Deise Prina Dutra como docente permanente Doutorado; d) referendada a 29 

aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao 30 

credenciamento da prof. Gustavo Ximenes Cunha como docente permanente Doutorado em uma nova linha 31 

de pesquisa: Estudos da Língua em Uso (1B); e) referendada a aprovação do recredenciamento da profa. 32 

Laura Stella Miccoli como docente permanente Doutorado até julho de 2020. 12.Mudança de orientação: a) 33 

referendada a solicitação de mudança de orientação da mestranda Emmanuelle Pereira da Costa da Profa. 34 

Andréa Machado de Almeida Mattos para a Profa. Érika Amâncio Caetano, com a anuência de ambas as 35 

professoras; b) referendada a solicitação de mudança de orientação da doutoranda Sineide Gonçalves do 36 

Prof. Rui Rothe-Neves para a Profa. Ulrike Agathe Schröder, com anuência de ambos os professores; c) 37 

referendada a solicitação de mudança de orientação da mestranda Stefani Moreira Aquino Toledo da Profa. 38 

Bárbara Malveira Orfanó para a Profa. Érika Amâncio Caetano, com a anuência de ambas as professoras; d) 39 

referendada a solicitação de mudança de orientação da doutoranda Verônica Vinecký da Profa. Míriam Lúcia 40 

dos Santos Jorge para o Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz. 13. Credenciamento de coorientação: a) 41 
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referendada a solicitação do professor Fábio Bonfim Duarte para o credenciamento da profa. Elidéa Lúcia 1 

Almeida Bernardino como coorientadora da doutoranda Graciele Kerlen Pereira Maia; b) referendada a 2 

solicitação da professora Sônia Maria de Oliveira Pimenta para o credenciamento da profa. Záira Bonfante 3 

dos Santos como coorientadora do doutorando Henrique Campos Freitas; c) referendada a solicitação da 4 

professora Adriana Silvina Pagano para o credenciamento do prof. Thiago Castro Ferreira como coorientador 5 

do doutorando André Luiz Rosa Teixeira; d) referendada a solicitação da professora Heliana Ribeiro de Mello 6 

para o credenciamento do prof. Bruno Neves Rati de Melo Rocha como coorientador do doutorando José 7 

Carlos da Costa Júnior; e) referendada a solicitação da professora Maria Cândida Trindade Costa de Seabra 8 

para o credenciamento da profa. Conceição de Maria de Araujo Ramos como coorientadora do doutorando 9 

Edson Lemos Pereira.14. Estágio de docência na graduação: a) aprovado o plano de estágio de docência da 10 

doutoranda Isabelle Deolinda Pereira de Sousa, junto ao curso de graduação em Letras da FALE, sob a 11 

supervisão do Prof. Luciano Magnoni Tocaia, com anuência de seu orientador, Prof. Ricardo Augusto de 12 

Souza, no 2º semestre de 2019 (60 h/a); b) aprovado o plano de estágio de docência do doutorando Cliver 13 

Gonçalves Dias, junto ao curso de graduação em Letras da FALE, sob a supervisão da Profa. Célia Maria 14 

Magalhães, com anuência de sua orientadora, Profa. Célia Maria Magalhães, no 2º semestre de 2019 (60 15 

h/a); c) referendada a aprovação do pedido de dispensa de estágio de docência na graduação do doutorando 16 

Edson Lemos Pereira, uma vez que já exerceu a docência no ensino superior em 2016/2 e 2017/1, na 17 

Faculdade de Letras da UFMG, conforme declaração apresentada.III.HOMOLOGAÇÕES: 1. Seleção 2020 - 18 

resultado do julgamento dos recursos da primeira etapa: homologado o resultado do julgamento dos recursos 19 

referentes à primeira etapa da Seleção 2020, conforme documento arquivado na secretaria e publicado no 20 

site do Poslin; 2. Seleção 2020 - resultado da segunda etapa: homologado o resultado da segunda etapa da 21 

Seleção 2020, conforme documento arquivado na secretaria e publicado no site do Poslin.IV. 22 

DELIBERAÇÕES: 1. Resolução Estágio Docência: aprovado o texto da Resolução nº01/2019, que 23 

regulamenta o Estágio Docência no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, 24 

conforme documento arquivado na secretaria e publicado no site do Poslin. 2. Alteração de linhas de 25 

pesquisa do Poslin: aprovada a inclusão dos projetos da linha (2C) Retórica nas linhas 2B e 2A, com 26 

extinção da linha 2C. 3. Indicação de novos membros para a Comissão de autoavaliação do Poslin: aprovada 27 

a indicação dos Professores Adriana Silvina Pagano, Glaucia Muniz Proença Lara, Emília Mendes Lopes, 28 

Rui Rothe-Neves e Ulrike Agathe Schröder para comporem a Comissão de autoavaliação do Poslin junto à 29 

CAPES. 4. Alteração da Comissão de assuntos docentes (CDOC): aprovada a indicação da Profa. Marisa 30 

Mendonça Carneiro como membro titular da CDOC, em substituição à Profa. Maria Antonieta Amarante 31 

Mendonça Cohen. 5. Credenciamento da Profa. Janayna Maria da Rocha Carvalho: aprovado o parecer da 32 

comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao credenciamento inicial da profa. 33 

Janayna Maria da Rocha Carvalho como docente permanente Mestrado, com a recomendação de que a 34 

interessada reapresente seu pedido no final de 2020, caso contrário não haverá tempo para a conclusão de 35 

uma orientação de mestrado neste quadriênio, o que pode impactar a avaliação do Poslin junto à CAPES. 6. 36 

Solicitação de auxílio financeiro: aprovada a solicitação de auxílio financeiro para publicação de livro aos 37 

alunos Jaqueline Batista Soares, Maíra Ferreira Sant`Ana, Mariana Pinter Chaves, Stener Carvalho 38 

Fernandes Barbosa e Tatiana Emediato Corrêa. A publicação refere-se aos trabalhos do I JORNAD (Jornada 39 

de Estudos do Texto e do Discurso). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Fábio 40 
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Guimarães Miranda Barbosa, lavrei a presente ata que será datada e assinada por mim e por todos os 1 

membros presentes.   2 

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2019. 3 

 4 

 

Prof. Dr. Wander Emediato de Souza 

Coordenador 
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