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ATA DA 232ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 1 

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

foi realizada a ducentésima trigésima segunda 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 Profa. Helcira 7 

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

Pereira Ferraz (representante da área de Linguística Aplicada), Leandro da Silva Moura e João Henrique 9 

Santos de Souza (representantes discentes). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 231ª reunião realizada em 10 

14/10/2019. I.REFERENDAMENTOS: 1. Liberação/composição de Bancas de Defesa de Tese/Dissertação e 11 

de Exames de Qualificação: a) referendada a indicação da banca do exame de qualificação do doutorando 12 

Gustavo Augusto Fonseca Silva, composta pelos professores Ulrike Agathe Schröder (orientadora) - UFMG, 13 

Heliana Ribeiro de Mello - UFMG e Arabie Bezri Hermont - PUC-MG (titulares) e Seung Hwa Lee - UFMG 14 

(suplente). Data da defesa: 02 de dezembro de 2019; b) referendada a indicação da banca examinadora de 15 

defesa de dissertação do mestrando Gustavo Rodarte Boechat, composta pelos professores Vera Lúcia 16 

Menezes de Oliveira e Paiva (orientadora) - UFMG, Luciana de Oliveira Silva - UFMG e Adriana Sales 17 

Zardini - CEFET-MG (titulares) e Ronaldo Corrêa Gomes Junior - UFMG (suplente). Data da defesa: 04 de 18 

novembro de 2019; c) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda 19 

Cristina Mara França Pinto Fonseca, composta pelos professores Maria Beatriz Nascimento Decat 20 

(orientadora) - UFMG, Regina Lúcia Péret Dell'Isola - UFMG, Rosane Cassia Santos e Campos - UFMG , 21 

Ana Clara Gonçalves Alves de Meira - IFNMG-Salinas e Angélica Alves Ruchkys - UEMG (titulares) e Ana 22 

Larissa Adorno Marciotto Oliveira - UFMG e Carmen Starling Bergamini Grijó - Prefeitura Municipal de João 23 

Monlevade (suplentes). Data da defesa: 31 de outubro de 2019; d) referendada a indicação da banca 24 

examinadora de defesa de tese da doutoranda Thayane Silva Campos, composta pelos professores Elzimar 25 

Goettenauer de Marins Costa (orientadora) - UFMG, Adriane Teresinha Sartori - UFMG, Marcia Paraquett 26 

Fernandes - UFBA, Natalia Labella de Sánchez - UFRGS e Rogéria da Silva Martins - UFV (titulares) e 27 

Laureny Aparecida Lourenço da Silva - UFMG e Elizabeth Guzzo de Almeida - FaE/UFMG (suplentes). Data 28 

da defesa: 06 de dezembro de 2019; e) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da 29 

doutoranda Monique Vieira Miranda, composta pelos professores Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira 30 

(orientadora) - UFMG, Giacomo Patrocinio Figueredo - UFOP e Aparecida de Araújo Oliveira - UFV (titulares) 31 

e Barbara Malveira Orfanó - UFMG (suplente). Data da defesa: 29 de novembro de 2019; f) referendada a 32 

indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Natalia Moreira Tosatti, composta pelos 33 

professores Leandro Rodrigues Alves Diniz (orientador) - UFMG, Juliana Roquele Schoffen - UFGRS e 34 

Matilde Virginia Ricardi Scaramucci - UNICAMP (titulares) e Marcia Elenita França Niederauer- UnB 35 

(suplente). Data da defesa: 27 de novembro de 2019; g) referendada a indicação da banca examinadora de 36 

defesa de dissertação da mestranda Emmanuelle Pereira da Costa, composta pelos professores Érika 37 

Amâncio Caetano (orientadora) - UFMG, Andréa Machado de Almeida Mattos - UFMG e Marcelo Augusto 38 

Nery Medes - UNI-BH (titulares). Data da defesa: 04 de dezembro de 2019; h) referendada a indicação da 39 

banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Camila de Souza Santos, composta pelos 40 

professores Júnia de Carvalho Fidelis Braga (orientadora) - UFMG, Henrique Rodrigues Leroy - UFMG e 41 
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Marcos Racilan Andrade - CEFET-MG (titulares) e Sérgio Gartner Pais de Oliveira - CEFET-MG (suplente). 1 

Data da defesa: 04 de dezembro de 2019. 2. Indicação de pareceristas: Foi referendada a indicação dos 2 

seguintes pareceristas: a) Prof. Tommaso Raso como parecerista para o projeto definitivo de tese do 3 

doutorando José Carlos da Costa Junior, intitulado "Centralização de vogais e padrão informacional na fala 4 

espontânea de pacientes com esquizofrenia: estudo empírico no C-ORAL-ESQ e correlação com pessoas 5 

sem esquizofrenia do C-ORAL BRASIL", sob a orientação da Profa. Heliana Ribeiro de Mello; b) Profa. Kícila 6 

Ferreguetti de Oliveira (UFMG) como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Júlia Santos 7 

Nunes Rodrigues, intitulado "O léxico como recurso linguístico para a produção de significado: uma proposta 8 

de descrição sistêmico-funcional", sob a orientação da Profa. Adriana Silvina Pagano; c) Prof. Maria Mendes 9 

Cantoni como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Wellington Araujo Mendes Junior, 10 

intitulado "Mudança sonora e ortografia: impactos na aprendizagem de inglês como língua estrangeira", sob 11 

a orientação da Profa. Thaïs Cristófaro Alves da Silva; d) Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu como 12 

parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Jacqueline Helen de Lima, intitulado "A 13 

toponímia rural no contexto cafeicultor da Serra do Caparaó", sob a orientação da Profa. Maria Cândida 14 

Trindade Costa de Seabra; e) Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu como parecerista para o projeto 15 

definitivo de dissertação do mestrando Jeander Cristian da Silva, intitulado "História de Betim à luz dos 16 

axiotopônimos", sob a orientação da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra; f) Profa. Andréa 17 

Machado de Almeida Mattos como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Stefani 18 

Moreira Aquino Toledo, intitulado "Leitura como letramento: perspectivas críticas para a prática docente em 19 

aulas de inglês na escola pública", sob a orientação da Profa. Érika Amâncio Caetano; g) Profa. Maria 20 

Cândida Trindade Costa de Seabra como parecerista para o projeto definitivo de dissertação do mestrando 21 

Erenildo Queiroz de Souza, intitulado "As formas tratamentais de 2ª pessoa do singular em missivas mineiras 22 

dos séculos XIX E XX: uma análise linguístico-social", sob a orientação da Profa. Márcia Cristina de Brito 23 

Rumeu.3. Pareceres de projetos de dissertação/tese - aprovação: a) referendado o parecer do Prof. Gustavo 24 

Ximenes Cunha que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando Leandro da Silva Moura, 25 

intitulado "Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade: construção prosódico-retórico-26 

argumentativa das emoções no discurso de testemunhas de crimes de feminicídio", sob a orientação da 27 

Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima; b) referendado o parecer da Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu 28 

que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Jacqueline Helen de Lima, intitulado 29 

"A Toponímia rural no contexto cafeicultor da Serra do Caparaó", sob a orientação da Profa. Maria Cândida 30 

Trindade Costa de Seabra; c) referendado o parecer da Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu que aprova na 31 

íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Jeander Cristian da Silva, intitulado "História de 32 

Betim à luz dos axiotopônimos", sob a orientação da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra; d) 33 

referendado o parecer da Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos que aprova na íntegra o projeto 34 

definitivo de dissertação da mestranda Stefani Moreira Aquino Toledo, intitulado "Leitura como letramento: 35 

perspectivas críticas para a prática docente em aulas de inglês na escola pública", sob a orientação da Profa. 36 

Érika Amâncio Caetano. 4. Pareceres de projetos de dissertação/tese - reformulação: referendado o parecer 37 

do Prof. Leonardo Pereira Nunes que solicita reformulação parcial do projeto definitivo de tese da doutoranda 38 

Priscilla Tulipa da Costa, intitulado "O valor aspectual dos verbos frasais produzidos por aprendizes da língua 39 

inglesa", sob a orientação da Profa. Adriana Maria Tenuta de Azevedo. 5.Prorrogação de prazo para 40 

realização de exame de qualificação: a) referendada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda 41 
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Ana Rachel Carvalho Leão para realização de exame de Qualificação até 28/02/2020 (prorrogação 1 

automática em razão da mudança do regulamento do Poslin); b) referendada a solicitação de prorrogação de 2 

prazo da doutoranda Regina Célia Lopes Brito para realização de exame de Qualificação até 28/02/2020 3 

(prorrogação automática em razão da mudança do regulamento do Poslin); c) referendada a solicitação de 4 

prorrogação de prazo do doutorando Fábio Ávila Arcanjo para realização de exame de Qualificação até 5 

28/02/2020 (prorrogação automática em razão da mudança do regulamento do Poslin).6. 6 

Integralização/Aproveitamento de créditos: referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Camila 7 

Oliveira Fonseca de integralização de 02 créditos cumpridos como isolada na Universidade de São Paulo 8 

(USP), referentes à disciplina “FLM5655-1/1 – Língua, capitalismo, colonialismo: por uma história crítica” (30 9 

horas-aula/2 créditos), com anuência de sua orientadora, profa. Andréa Machado de Almeida Mattos. 7. 10 

Trancamento de matrícula: a) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Celina Gontijo Cunha 11 

de trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2019 por incompatibilidade com o horário de 12 

trabalho; b) referendada a aprovação da solicitação do doutorando Felipe José Fernandes Macedo de 13 

trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2019 por motivos de saúde; c) referendada a 14 

aprovação da solicitação da doutoranda Taís Paulilo Blauth de trancamento total de matrícula no segundo 15 

semestre de 2019 por motivos de cuidados da prole. 8.Mudança de orientação: a) referendada a solicitação 16 

de mudança de orientação da mestranda Tânia Diniz Ottoni Valias do Prof. Fábio Bonfim Duarte para o Prof. 17 

Guilherme Lourenço, com a anuência de ambos os professores; b) referendada a solicitação de mudança de 18 

orientação da doutoranda Celina Gontijo Cunha da Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu para a Profa. Maria 19 

Antonieta Amarante de Mendonça Cohen, com a anuência de ambas as professoras; c) referendada a 20 

solicitação de mudança de orientação do mestrando Mauricio Teixeira Mendes do Prof. Ronaldo Corrêa 21 

Gomes Junior para a Profa. Ana Cristina Fricke Matte, com a anuência de ambos os professores; d) 22 

referendada a solicitação de mudança de orientação da mestranda Isabelle Marine Rabelo Schieber da 23 

Profa. Bárbara Malveira Orfanó para a Profa. Érika Amâncio Caetano, com anuência de ambas as 24 

professoras. 9. Estágio de docência na graduação: a) referendada a aprovação do pedido de dispensa de 25 

estágio de docência na graduação do doutorando Ronaldo Rodrigues de Paula, uma vez que já exerceu a 26 

docência no ensino superior em 2017/1 e 2017/2, na Faculdade de Letras da UFMG, conforme declaração 27 

apresentada; b) referendada a aprovação do pedido de dispensa de estágio de docência na graduação da 28 

doutoranda Camila Vilela de Queiroz, uma vez que já exerceu a docência no ensino superior em 2019/1, na 29 

Faculdade de Letras da UFMG, conforme declaração apresentada. 10.Pós-doutorado – acolhimento: 30 

referendada a solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “As Representações do 31 

islamismo e a provável construção de um novo ethos dos muçulmanos feitas pela mídia de referência no 32 

Brasil, após o atentado de 11 de setembro de 2001”, de Eduardo Assunção Franco, a ser desenvolvida sob a 33 

supervisão do Prof. Wander Emediato de Souza, no período de 01/12/2019 a 31/10/2020. 34 

II.HOMOLOGAÇÕES: 1. Edital e Comissão de Seleção PNPD/CAPES 2019: homologado o Edital 2019 de 35 

Processo de Seleção de Estágio de Pós-Doutorado, conforme documento publicado no site do Poslin e 36 

arquivado na secretaria do Programa. Homologada a seguinte composição da banca examinadora 37 

responsável pela análise da documentação da Seleção PNPD/CAPES 2019: Profa. Daniervelin Renata 38 

Marques Pereira (presidente), Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu (titular) e Profa. Érika Amâncio Caetano 39 

(titular). 2. Seleção 2020 - resultado final após recursos: homologado o resultado final da Seleção 2020, após 40 

recursos, conforme documento arquivado na secretaria e publicado no site do Poslin. 3. Oferta de disciplinas 41 
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2020/1: homologada a oferta de disciplinas para 2020/1, conforme documento arquivado na secretaria e 1 

publicado no site do Poslin. III. DELIBERAÇÕES: 1. Descrição da linha de pesquisa 1E: aprovada a seguinte 2 

descrição para a linha de pesquisa 1E - Estudos Formais de Língua:  a linha tem como objetivo a descrição e 3 

análise linguística de dados em diferentes níveis, desde que utilizando alguma teoria formal (i.e. com 4 

representações precisas) de aspectos da língua, tais como: a) representação fonológica; b) estrutura 5 

argumental em perspectiva semântica e/ou sintática; c) estrutura informacional em perspectiva sintática e/ou 6 

pragmático-discursiva; d) estudos sobre ordem de palavras e sobre a representação de categorias flexionais. 7 

Os dados podem envolver dados de fala ou de escrita, do português e suas variedades ou de outras línguas, 8 

como a LIBRAS, as línguas indígenas brasileiras ou línguas africanas, podendo centrar-se numa só língua 9 

ou numa comparação entre línguas. Estudos envolvendo o processo de aquisição ou de mudança linguística 10 

podem ser aqui inseridos, desde que tenham uma preocupação especial com o aspecto formal. 2. Nova 11 

resolução de credenciamento e recredenciamento de docentes: aprovado o texto da Resolução n°03/2019, 12 

que estabelece critérios para o credenciamento e o recredenciamento de docentes no Programa e revoga as 13 

resoluções anteriores. 3. Indicação de professores para comporem a Comissão Editorial da Fale pelo período 14 

de dois anos: aprovada a indicação dos seguintes professores para comporem a Comissão Editorial da Fale 15 

pelo período de dois anos: Gustavo Ximenes Cunha (titular) e Helcira Maria Rodrigues de Lima (suplente); 16 

Fábio Bonfim Duarte (titular) e Daniervelin Renata Marques Pereira (suplente). 4. Recredenciamentos e 17 

credenciamentos: aprovado o parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN 18 

favorável ao recredenciamento da profa. Regina Lúcia Péret Dell`Isola como docente permanente Doutorado, 19 

com a recomendação de que a docente oferte disciplina de, pelo menos, 30 horas no quadriênio em curso. 20 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Fábio Guimarães Miranda Barbosa, lavrei a 21 

presente ata que será datada e assinada por mim e por todos os membros presentes.   22 

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2019. 23 
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Prof. Dr. Wander Emediato de Souza 

Coordenador 
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