
  

 

1 

 

ATA DA 237ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Ao oitavo dia do mês de junho de dois mil e vinte, por votação remota, foi realizada a ducentésima trigésima 

sétima reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, presidida pelo Prof. 

Wander Emediato de Souza, coordenador do Poslin. Votaram os seguintes membros do Colegiado: Prof. 

Wander Emediato de Souza (coordenador do Poslin), Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira 

(subcoordenadora do Poslin), Prof. Gustavo Ximenes Cunha e Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima 

(representantes da área de Linguística do Texto e do Discurso), Prof. Aderlande Pereira Ferraz (representante 

da área de Linguística Aplicada), Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra e Prof. Fábio Bonfim Duarte 

(representantes da área de Linguística Teórica e Descritiva), João Henrique Santos de Souza e Francieli 

Silvéria Oliveira (representantes discentes). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 236ª reunião realizada em 

11/05/2020. ORDEM DO DIA: I.REFERENDAMENTOS: 1. Liberação/composição de Bancas de Defesa de 

Tese/Dissertação e de Exames de Qualificação: a) referendada a indicação da banca examinadora de defesa 

de dissertação da mestranda Paloma Sabino Gomes, composta pelos professores Alexia Teles Duchowny 

(orientadora) - UFMG, Sueli Maria Coelho - UFMG e Elaine Chaves - UEMG (titulares) e Aroldo Leal de 

Andrade - UFMG (suplente). Data da defesa: 26 de maio de 2020; b) referendada a indicação da banca do 

exame de qualificação da doutoranda Vânia Carvalho de Castro, composta pelos professores Reinildes Dias 

(orientadora) - UFMG, Anelise Scotti Scherer - UFMG e Mary Kalantzis - Illinois College of Education (titulares) 

e Sônia Maria de Oliveira Pimenta - UFMG (suplente). Data da defesa: 05 de junho de 2020. 2. Indicação de 

pareceristas: Foi referendada a indicação dos seguintes pareceristas: a) Profa. Mara Passos Guimarães como 

parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Quézia dos Santos Costa, intitulado 

"Estratégias de letramento crítico no livro didático de língua inglesa: uma ênfase nos traços culturais 

identitários", sob a orientação da Profa. Bárbara Malveira Orfanó; b) Profa. Celina Márcia de Souza Abbade 

como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Marianna de Franco Gomes, intitulado "A 

ergotoponímia mineira e seus campos lexicais", sob a orientação da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de 

Seabra; c) Prof. Giacomo Patrocinio Figueredo como parecerista para o projeto definitivo de tese do 

doutorando Ricardo José Alves, intitulado "Construindo conhecimento na Ciência da Saúde: uma descrição 

sistêmico-funcional da IDEAÇÃO em um corpus em português brasileiro", sob a orientação da Profa. Ana 

Larissa Adorno Marciotto Oliveira. 3. Pareceres de projetos de dissertação/tese - aprovação: a) referendado o 

parecer da Profa. Sueli Maria Coelho que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda 

Marília Lacerda Mendonça da Silva, intitulado "Teoria X Práxis: As noções de sujeito para além das gramáticas, 

na perspectiva de alunos do ensino fundamental e médio", sob a orientação da Profa. Adriana Maria Tenuta 

de Azevedo; b) referendado parecer da Profa. Poliana Coeli Costa Arantes que aprova na íntegra o projeto 

definitivo de tese da doutoranda Fernanda Rodrigues Marçal, intitulado "Metaphorical Conceptualization in verb 

combinations with on, out, up, down and off: cognition, pragmatics and corpora", sob a orientação da Profa. 

Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira; c) referendado o parecer da Profa. Mara Passos Guimarães que aprova 

na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Quézia dos Santos Costa, intitulado “Estratégias 

de letramento crítico no livro didático de língua inglesa: uma ênfase nos traços culturais identitários”, sob a 

orientação da Profa. Bárbara Malveira Orfanó. 4. Pós-doutorado: acolhimento: referendada a solicitação de 

acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Inovação e convenção na escrita acadêmica: a produção 

do artigo científico por alunos de pós-graduação” de Benedito Gomes Bezerra, a ser desenvolvida sob a 
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supervisão da Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, no período de 01/09/20 a 28/02/2021. 5. 

Credenciamento de coorientação: a) referendada a solicitação da Profa. Márcia Maria Cançado Lima para o 

cadastramento da Profa. Luana Lopes Amaral como coorientadora da doutoranda Thaís Fernanda Carvalho 

Bechir; b) referendada, com voto contrário do Prof. Gustavo Ximenes Cunha, a solicitação da Profa. Adriana 

Silvina Pagano para o cadastramento da Profa. Alexandra Frazão Seoane como coorientadora da mestranda 

Júlia Macedo Nunes.  6. Mudança de orientação: não referendada a solicitação de mudança de orientação da 

doutoranda Aline Barreto Costa Braga da Profa. Adriana Silvina Pagano para o Prof. Igor Antônio Lourenço da 

Silva, já que o Professor Igor não é credenciado para orientar Doutorado. 7. Prorrogação de prazo pde 

conclusão de curso: referendados, com abstenção do Prof. Fábio Bonfim Duarte, os pareceres da CDIS 

favoráveis à aprovação das seguintes solicitações de prorrogação de prazo para conclusão do curso: a) 

solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Marilane de Abreu Silva Miranda, 

para defesa de tese até 30/09/2020; b) solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso do 

doutorando Arthur de Melo Sá, para defesa de tese até 31/07/2020. 8.Prorrogação de prazo de realização de 

exame de qualificação: a) referendada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Ana Paula de 

Araújo Lopez para realização de exame de Qualificação até 30/11/2020; b) referendada a solicitação de 

prorrogação de prazo da doutoranda Verônica Vinecký para realização de exame de Qualificação até 

30/11/2020. 9. Integralização/Aproveitamento de créditos: referendada, com abstenção do Prof. Gustavo 

Ximenes Cunha, a aprovação da solicitação da doutoranda Rafaela Carla Santos de Sousa de integralização 

de 17 créditos cursados no mestrado em linguística e ensino da Universidade Federal da Bahia em 2007/1, 

2010/1, 2015/2 e 2016/1, com anuência de sua orientadora, Profa. Junia de Carvalho Fidelis Braga. 

HOMOLOGAÇÕES: 1. Melhor dissertação de 2019: homologada a ata da comissão composta pelos 

professores Lúcia de Almeida Ferrari (Presidente), Aparecida de Araújo Oliveira, Bárbara Malveira Orfanó e 

Luciano Magnoni Tocaia, com a finalidade de indicar uma dissertação, entre as defendidas no Poslin em 2019, 

como a melhor dissertação de 2019. Deliberou-se, por unanimidade, pela indicação da dissertação “Sexismo 

linguístico e nomes gerais: a construção de uma língua inclusiva”, defendida em14 de fevereiro de 2019 por 

Marcos Paulo Santos, sob orientação do Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral. IV. DELIBERAÇÕES: 1. 

Renovação com verba do Poslin do sistema anti-plágio para as revistas da FALE: aprovada a solicitação da 

Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos de renovação com verba do Poslin do sistema anti-plágio para as 

revistas da FALE. 2. Alteração da composição da CDOC: aprovada a indicação da Profa. Alexia Teles 

Duchowny como novo membro para a Comissão de assuntos docentes – CDOC, em substituição à Profa. 

Valdeni da Silva Reis. 3. Definição do percentual de reserva de vagas em processos seletivos de Mestrado e 

Doutorado: aprovada a definição do percentual de 30% para reserva de vagas para candidatos negros nos 

Editais de Seleção para alunos de mestrado e doutorado (Edital Regular). 4. Trancamento total do curso: 

aprovada,com abstenção do Prof. Gustavo Ximenes Cunha, a solicitação de trancamento do semestre fora do 

prazo da mestranda Isabelle Marine Rabelo Schieber. 5. Edital Regular e Edital Suplementar da Seleção 2021: 

aprovados os editais da Seleção 2021 para Mestrado e Doutorado do Poslin, conforme documentos arquivados 

na secretaria. 6. Pedido de credenciamento para orientar doutorado: aprovada, com abstenção do Prof. 

Gustavo Ximenes Cunha, a solicitação do professor Guilherme Lourenço da Silva, credenciado no Poslin como 

docente permanente Mestrado, para credenciamento como docente permanente Doutorado. Nada mais 
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havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Fábio Guimarães Miranda Barbosa, lavrei a presente ata 

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

 

Belo Horizonte, 08 de junho de 2020. 

 
Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                     

Coordenador 

 

Fábio Guimarães Miranda Barbosa 

Secretário 

 

 

 


