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ATA DA 238ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Ao décimo terceiro dia do mês de julho de dois mil e vinte, por votação remota, foi realizada a ducentésima 

trigésima oitava 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. Helcira Maria Rodrigues de Lima 

(representante 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 237ª reunião realizada em 

08/06/2020. ORDEM DO DIA: I.REFERENDAMENTOS: 1. Indicação de pareceristas: Foi referendada a 

indicação dos seguintes pareceristas: a) Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos como parecerista para o 

projeto definitivo de tese da doutoranda Patricia Christina dos Reis, intitulado "Professores de inglês de 

Parintins, no interior do Amazonas: da formação à atuação no ensino básico", sob a orientação da Profa. 

Miriam Lúcia dos Santos Jorge; b) Profa. Maria Carmen Aires Gomes como parecerista para o projeto definitivo 

de tese do doutorando Henrique Campos Freitas, intitulado "Análise dos discursos instaurados sobre e na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) acerca da construção dos novos currículos pelo viés da Análise 

Crítica do Discurso e da Semiótica Social", sob a orientação da Profa. Sônia Maria de Oliveira Pimenta; c) 

Profa. Luana Lopes Amaral como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Emanuele 

Garbero Lins, intitulado "Um estudo das construções [V1andar+V2GERÚNDIO] e  [V1estar +V2GERÚNDIO] 

como formas variantes na marcação de aspecto no português do Brasil", sob a orientação da Profa. Sueli Maria 

Coelho. 2. 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 Maria Augusta de Matos 

Cruz, intitulado "Formação de professores de inglês para a justiça social", sob a orientação da Profa. Andréa 

Machado de Almeida Mattos; b) referendado o parecer da Profa. Celina Márcia de Souza Abbade que aprova 

na íntegra 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) 

referendado o parecer do Prof. Aderlande Pereira Ferraz que aprova na íntegra o projeto definitivo de 

dissertação do mestrando Ricardo Souza Netto, intitulado "A apropriação do livro didático do PNLD pelo 

professor de Português”, sob a orientação da Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães; d) referendado o 

parecer da Profa. Luana Lopes Amaral que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda 

Emanuele Garbero Lins, intitulado "Um estudo das construções [V1andar+V2GERÚNDIO] e  [V1estar 

+V2GERÚNDIO] como formas variantes na marcação de aspecto no português do Brasil”, sob a orientação da 

Profa. Sueli Maria Coelho. 3. Credenciamento de coorientação: a) referendada a solicitação da Profa. Adriana 

Silvina Pagano para o cadastramento do Prof. Igor Antônio Lourenço da Silva como coorientador da 

doutoranda Aline  Barreto Costa Braga; b) referendada, a solicitação do Prof. Igor Antônio Lourenço da Silva 

para o cadastramento da Profa. Erika Amancio Caetano como coorientadora da mestranda Kenya Tatiana 

Frade Morais.  4. Mudança de orientação: a) referendada a solicitação de mudança de orientação da 

doutoranda Celina Gontijo Cunha da Profa. Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen para a Profa. Ida 

Lúcia Machado, com mudança de linha de pesquisa para a linha de Análise do discurso e anuência de ambas 

as professoras; b) referendada a solicitação de mudança de orientação do doutorando Anderson Francisco 
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Guimarães Maia das Profas. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva (orientadora) e Júnia de Carvalho Fidelis 

Braga (coorientadora) para o Prof. Ricardo Augusto de Souza; c) referendada a solicitação de mudança de 

orientação do doutorando Lucas Casimiro Braga do Prof. Renato de Mello para o Prof. Wander Emediato de 

Souza. 5. Prorrogação de prazo de conclusão de curso: referendados 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 Cristiane Silva Fontes, para defesa de tese até 

31/08/2020; b) solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso do doutorando Rodrigo Araújo e 

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

da mestranda Jucilene Alcântara do Nascimento Mota, para defesa de dissertação até 30/11/2020; d) 

solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso do doutorando Arthur de Melo Sá, para defesa 

de tese até 11/09/2020; e) solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda Francys 

Silva Araujo, para defesa de dissertação até 31/12/2020; f) solicitação de prorrogação de prazo para conclusão 

do curso da doutoranda Clarice Batista Farina, para defesa de tese até 30/11/2020. Referendado o parecerer 

da CDIS contrário à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso do doutorando 

Eduardo Moreira Dias, para defesa de tese até 24/07/2021. 6.Prorrogação de prazo de realização de exame 

de qualificação: a) referendada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Nívia Aniele Oliveira para 

realização de exame de Qualificação até 30/09/2020; b) referendada a solicitação de prorrogação de prazo da 

doutoranda Rossana da Cunha Flores para realização de exame de Qualificação até 30/09/2020; c) 

referendada a solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Luciana Cristina Santos Mazur para 

realização de exame de Qualificação até 30/09/2020; d) referendada a solicitação de prorrogação de prazo da 

doutoranda Vivian Pinto Riolo para realização de exame de Qualificação até 10/02/2021; e) referendada a 

solicitação de prorrogação de prazo da doutoranda Natália Silva Giarola de Resende para realização de exame 

de Qualificação até 22/02/2021; f) referendada a solicitação de prorrogação de prazo do doutorando Arthur de 

Melo Sá para realização de exame de Qualificação até 11/08/2020; g) referendada a solicitação de prorrogação 

de prazo da doutoranda Graciele Martins Lourenço para realização de exame de Qualificação até 30/11/2020; 

h) referendada a solicitação de prorrogação de prazo do doutorando Fernando Suarez de Oliveira para 

realização de exame de Qualificação até 30/11/2020; i) referendada a solicitação de prorrogação de prazo da 

doutoranda Márcia Adriana de Souza Verona para realização de exame de Qualificação até 30/11/2020; j) 

referendada a solicitação de prorrogação de prazo do doutorando Geraldo Emanuel de Abreu Silva para 

realização de exame de Qualificação até 20/02/2021. 7.Prorrogação de prazo de entrega de projeto definitivo: 

a) referendada a aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para entrega de projeto definitivo da 

mestranda Emanuele Garbero Lins para 30/09/2020; b) referendada a aprovação da solicitação de prorrogação 

de prazo para entrega de projeto definitivo da mestranda Ludmilla Teixeira Lima para 30/09/2020; c) 

referendada a aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para entrega de projeto definitivo da 

doutoranda Silvane Aparecida Gomes para 30/11/2020. 8. Integralização/Aproveitamento de créditos: 

referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Celina Gontijo Cunha de integralização de 04 créditos 

cursados no mestrado em Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Ouro Preto em 2016/1, com 

anuência de sua orientadora, Profa. Ida Lúcia Machado. 9. Trancamento de matrícula: referendada, com 

abstenção do Prof. Fábio Bonfim Duarte, a aprovação da solicitação da mestranda Ana Paula Rezende de 

Mello de trancamento total de matrícula no primeiro semestre de 2020, com anuência de sua orientadora, 
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Profa. Bárbara Malveira Orfanó. DELIBERAÇÕES: 1. STV em Linguística Teórica e Descritiva: Articulação de 

orações e gramática de usos: aprovada a inclusão do Prof. André Vinícius Lopes Coneglian para ministrar a 

disciplina “STV em Linguística Teórica e Descritiva: Articulação de orações e gramática de usos”, em parceria 

com a Profa. Maria Beatriz Nascimento Decat, com carga horária de 30 horas/aula para cada um. 2. 

Professores Renato de Mello e Miriam Lucia dos Santos Jorge: aprovado o parecer da CDOC (Comissão de 

assuntos docentes) favorável ao descredenciamento dos Professores Renato de Mello e Miriam Lucia dos 

Santos Jorge do quadro de professores do Poslin. 3. Comissão responsável pelo acompanhamento da 

implantação e execução das atividades remotas emergenciais locais: aprovada a indicação dos seguintes 

nomes para comporem a comissão responsável pelo acompanhamento da implantação e execução das 

atividades remotas emergenciais locais: Profa. Ana Larissa Adormo Marciotto Oliveira (subcoordenadora), 

Fábio Guimarães Miranda Barbosa (TAE) e João Henrique Santos de Souza (discente). 4. Indicação da 

composição das bancas para o Processo Seletivo 2021: aprovada, conforme documento arquivado na 

secretaria, a indicação da composição das bancas para o Processo Seletivo 2021. Nada mais 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, 13 de julho de 2020. 

 
Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                     

Coordenador 

 

Fábio Guimarães Miranda Barbosa 

Secretário 

 

 

 


