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ATA DA 240ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

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

quadragésima 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), 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), Prof. Gustavo Ximenes Cunha e Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima (representantes 

da área de Linguística do Texto e do Discurso), João Henrique Santos de Souza e Francieli Silvéria Oliveira 

(representantes discentes). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 239ª reunião realizada em 10/08/2020. ORDEM 

DO DIA: I. REFERENDAMENTOS: 1. Liberação/composição de Bancas de Defesa de Tese/Dissertação e de 

Exames de Qualificação: referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Luciana 

Cristina Santos Mazur, composta pelos professores Carla Viana Coscarelli (orientadora) - UFMG, Júnia de 

Carvalho Fidelis Braga - UFMG e José Ribamar Lopes Batista Junior - UFPI (titulares) e Daniervelin Renata 

Marques Pereira - UFMG (suplente). Data da defesa: 20 de agosto de 2020. 2. Indicação de pareceristas: Foi 

referendada a indicação dos seguintes pareceristas: a) Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu como parecerista 

para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Elisete Eustaquia Rodrigues Silva, intitulado "Estudo da 

ordem dos clíticos pronominais em formas verbais simples e perifrásticas, em missivas de cidadãos letrados, 

no português do Brasil”, sob a orientação da Profa. Sueli Maria Coelho; b) Prof. Magnun Rochel Madruga como 

parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Matheus Freitas Gomes, intitulado "Efeitos de 

ortografia na produção e na percepção da apócope no português brasileiro", sob a orientação da Profa. Thaïs 

Cristófaro Alves da Silva; c) Profa. Alexia Teles Duchowny como parecerista para o projeto definitivo de tese 

da doutoranda Shirlene Ferreira Coelho, intitulado "Marcas de oralidade e de escriptualidade em documentos 

setecentistas: uma forma de caracterização do escrevente", sob a orientação da Profa. Sueli Maria Coelho; d) 

Prof. Aderlande Pereira Ferraz como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Michelle 

Nogueira Lara Prado, intitulado "Aprender ortografia: análise do impacto da instrução e construção de práticas", 

sob a orientação da Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães; e) Profa. Carla Viana Coscarelli como 

parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Denise Alves Soares Veridiano, intitulado "Demanda 

emergente de educação 3.0 - um olhar para o docente e suas percepções do cenário", sob a orientação da 

Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga; f) Profa. Marisa Mendonça Carneiro como parecerista para o projeto 

definitivo de tese da doutoranda Marilene Gonçalves Dias Machado, intitulado "Percepção das expressões 

verbais e análise da categoria aspecto a partir dos conceitos de figura e fundo: abordagem do sistema verbal 

na educação básica", sob a orientação da Profa. Adriana Maria Tenuta de Azevedo; g) Profa. Érika Amâncio 

Caetano como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Camila Oliveira Fonseca, intitulado 

"A educação crítica em língua inglesa e as narrativas de professores em formação: a língua inglesa como 

espaço reivindicado", sob a orientação da Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos; h) Profa. Luciana de 

Oliveira Silva como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Camila Vilela de Queiroz, 

intitulado "A adoção espontânea e não espontânea da inovação na graduação: um estudo na perspectiva da 

complexidade", sob a orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga; i) Profa. Luciana de Oliveira Silva 

como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Alexandra Aparecida de Oliveira, intitulado 
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"Relações entre identidade, aprendizagem de inglês por alunos desacolhidos socialmente e tecnologias 

móveis e/ou outras: Um olhar pelo viés da Complexidade", sob a orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis 

Braga; j) Prof. Henrique Rodrigues Leroy como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando 

Phelippe Nathaniel Ribeiro Oliveira, intitulado "A Translinguagem pelas Brechas: Uma Proposta de Ensino 

Crítico e Decolonial de Inglês", sob a orientação da Profa. Andréa Machado de Almeida Mattos; k) Prof. 

Aderlande Pereira Ferraz como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Jessica Nayra 

Sayão de Paula, intitulado "A historiotoponímia em Minas Gerais", sob a orientação da Profa. Maria Cândida 

Trindade Costa de Seabra; l) Profa. Heliana Ribeiro de Mello como parecerista para o projeto definitivo de 

dissertação da mestranda Jessica Ceritello Alves, intitulado "Grammatical Complexity in a Learner Corpus: 

Assessing students development through a longitudinal study", sob a orientação da Profa. Deise Prina Dutra; 

m) Profa. Deise Prina Dutra como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Clarice Fernandes 

dos Santos, intitulado "Do Implicit and Explicit Representations Support BP-English Bilinguals Processing of 

English Causative Constructions?", sob a orientação do Prof. Ricardo Augusto de Souza; n) Profa. Thaís Maíra 

Machado de Sá como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Flávia Alvarenga de Oliveira, 

intitulado "L1 processing and the impact of multiple conceptual mappings in portuguese-english bilinguals and 

portuguese-english-german trilinguals", sob a orientação do Prof. Ricardo Augusto de Souza. 3. Pareceres de 

projetos de dissertação/tese - aprovação: a) referendado o parecer da Profa. Andréa de Almeida Mattos que 

aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Patricia Christina dos Reis, intitulado "Professores 

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

Valdeni da Silva Reis; b) referendado o parecer da Profa. Glaucia Muniz Proença Lara que aprova na íntegra 

o projeto definitivo de tese da doutoranda Mariza Gabriela de Lacerda, intitulado "As funções da polêmica na 

construção de identidades discursivas: uma abordagem enunciativo-argumentativa sobre a temática do 

Programa Escola sem Partido na esfera midiática", sob a orientação do Prof. Wander Emediato de Souza; c) 

referendado o parecer do Prof. César Nardelli Cambraia que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da 

doutoranda Christiane Benones de Oliveira, intitulado "Vocabulário Ilustrado De Abreviaturas: PRIMEIRO 

COPIADOR DAS RESPOSTAS DOS SENHORES GOVERNADORES DESTA CAPITANIA [MINAS GERAIS] 

ÀS ORDENS DE S[U]A MAG[ESTA]DE, E CONTAS QUE LHE DERÃO QUE PRINCIPIA NO GOVERNO DO 

SEN[H]OR ANTONIO DE ALBUQUERQUE COELHO", sob a orientação da Profa. Alexia Teles Duchowny; d) 

referendado o parecer da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga que aprova na íntegra o projeto definitivo de 

tese do doutorando Leonardo Rodrigo Soares, intitulado "O ensino da língua inglesa e o trabalho remoto 

emergencial docente em época de pandemia: um sistema adaptativo complexo", sob a orientação da Profa. 

Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva; e) referendado o parecer do Prof. Jairo Venício Carvalhais Oliveira 

que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Paloma Bernardino Braga, intitulado 

"O papel do comentário metadiscursivo em debate eleitoral presidencial: estratégia discursiva no jogo de 

faces", sob a orientação do Prof. Gustavo Ximenes Cunha; f) referendado o parecer da Profa. Kícila Ferreguetti 

de Oliveira que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Janaina Vieira Taillade Abud, 

intitulado "A expressão de sentimentos no curta-metragem Bravura e em sua audiodescrição: um estudo 

comparativo da função interpessoal no visual e da valoração no verbal", sob a orientação da Profa. Célia Maria 

Magalhães; g) referendado o parecer da Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu que aprova na íntegra o projeto 

definitivo de dissertação da mestranda Elisete Eustaquia Rodrigues Silva, intitulado "Estudo da ordem dos 
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clíticos pronominais em formas verbais simples e perifrásticas, em missivas de cidadãos letrados, no português 

do Brasil”, sob a orientação da Profa. Sueli Maria Coelho; h) referendado o parecer do Prof. Giacomo Figueredo 

que aprova na íntegra 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; i) referendado o 

parecer da Profa. Alexia Teles Duchowny que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda 

Shirlene Ferreira Coelho, intitulado "Marcas de oralidade e de escriptualidade em documentos setecentistas: 

uma forma de caracterização do escrevente e de reconstrução da oralidade pretérita", sob a orientação da 

Profa. Sueli Maria Coelho. 4. Projetos definitivos de tese/dissertação - reformulação parcial: a) referendado o 

parecer do Prof. Luciano Magnoni Tocaia que solicita reformulação parcial do projeto definitivo de dissertação 

da mestranda Ludmilla Teixeira Lima, intitulado "Im not a Robot - Linguagem, chatbots e código: Construção e 

desconstrução do sentido na relação entre comment hackers e o comportamento do robô conversacional Tay", 

sob a orientação da Profa. Ana Cristina Fricke Matte; b) referendado o parecer da Profa. Alexia Teles 

Duchowny que solicita reformulação parcial do projeto definitivo de tese da doutoranda Shirlene Ferreira 

Coelho, intitulado "Marcas de oralidade e de escriptualidade em documentos setecentistas: uma forma de 

caracterização do escrevente", sob a orientação da Profa. Sueli Maria Coelho. 5. Mudança de orientação: 

referendada a mudança de orientação da doutoranda Ligia Cristina Domingos Araújo da Profa. Profa. Andréa 

Machado de Almeida Mattos para a Profa. Maralice de Souza Neves, sem alteração de linha de pesquisa. 6. 

Credenciamento em nova linha de pesquisa: referendada a aprovação do credenciamento da Profa. Luana 

Lopes Amaral na linha de pesquisa 1B - Estudos da Língua em Uso. 7. Prorrogação de prazo de realização do 

exame de qualificação: referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação 

de prazo da doutoranda Janaina Henriques de Oliveira para realização de exame de qualificação até 

07/11/2020. 8. Prorrogação de prazo de entrega de projeto definitivo: referendados os pareceres da CDIS 

favoráveis à aprovação das seguintes solicitações de prorrogação de prazo: a) solicitação de prorrogação de 

prazo para entrega do projeto definitivo da doutoranda Giovanna Cristina Rodrigues Alves Rafael até 

30/10/2020; b) solicitação de prorrogação de prazo para entrega do projeto definitivo do doutorando Demétrius 

Faria dos Santos até 31/10/2020; c) solicitação de prorrogação de prazo para entrega do projeto definitivo da 

doutoranda Ligia Cristina Domingos Araujo até 30/10/2020; d) solicitação de prorrogação de prazo para 

entrega do projeto definitivo da doutoranda Cecília Valle Souza Toledo até 15/09/2020. 9. 

Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação da solicitação do doutorando Saulo 

Mendes Santos de integralização de 18 créditos cursados no mestrado em Estudos Linguísticos do 

Poslin/UFMG em 2018/1, 2018/2 e 2019/1, com anuência de seu orientador, Prof. Tommaso Raso; b) 

referendada a aprovação da solicitação da mestranda Amanda Noronha Oliveira de integralização de 08 

créditos cursados como disciplinas eletivas no Poslin/UFMG em 2018/2 e 2019/1, com anuência de sua 

orientadora, Profa. Márcia Maria Cançado Lima; c) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda 

Giovanna Cristina Rodrigues Alves Rafael de integralização de 04 créditos cursados como disciplina isolada 

no Poslin/UFMG em 2016/1, com anuência de sua orientadora, Profa. Sueli Maria Coelho; d) referendada a 

aprovação da solicitação da doutoranda Elisa Mattos de Sá de integralização de 12 créditos cursados no 

mestrado em Estudos Linguísticos do Poslin/UFMG em 2018/1, 2018/2 e 2019/1, com anuência de sua 

orientadora, Profa. Heliana Ribeiro de Mello; e) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Flávia 



   

  

4 

 

Alvarenga de Oliveira de integralização de 06 créditos cursados no mestrado em Estudos Linguísticos do 

Poslin/UFMG em 2017/1 e 2018/1, com anuência de seu orientador, Prof. Ricardo Augusto de Souza; f) 

referendada a aprovação da solicitação da mestranda Edna Clara Januário de Araújo de integralização de 04 

créditos cursados como disciplinas eletivas na FAE/UFMG em 2019/2, com anuência de sua orientadora, 

Profa. Gláucia Muniz Proença Lara. 10. Pós-doutorado – acolhimento: referendada a aprovação da solicitação 

de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Linguagem e resistência: o vocabulário da cerâmica 

das artesãs quilombolas de Alcântara, Maranhão” de Raquel Pires Costa, a ser desenvolvida sob a supervisão 

da Profa. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra, no período de 01/09/20 a 31/08/2021. 11. Pós-doutorado 

- renovação: a) referendada a aprovação do relatório parcial da pesquisa de pós-doutorado de Anya Karina 

Campos D`Almeida e Pinho, desenvolvida sob a supervisão da Profa. Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães, 

intitulada “Oferta de disciplina: repositório de atividades de gramática aplicadas ao texto para uso da 

comunidade escolar”, no período de 01/08/2018 a 31/07/2020, além do requerimento de renovação de 

residência pós-doutoral, para o período de 01/08/2020 a 31/07/2021; b) referendada a aprovação do relatório 

parcial da pesquisa de pós-doutorado de Denise Regina de Sales, desenvolvida sob a supervisão da Profa. 

Célia Maria Magalhães, intitulada “Contos de Anton Tchékhov à luz do sistema da valoração”, no período de 

10/09/2019 a 31/07/2020, além do requerimento de renovação de residência pós-doutoral, para o período de 

01/08/2020 a 30/11/2020. 12. Estágio de docência na graduação: a) referendada a aprovação da dispensa de 

estágio de docência do doutorando Marcos Celirio dos Santos, junto ao curso de graduação em Letras da 

FALE, sob a supervisão, orientação e anuência da Profa. Carla Viana Coscarelli, no 1º semestre de 2020. 13. 

Trancamento de matrícula: a) referendada a aprovação da solicitação do doutorando Felipe José Fernandes 

Macedo de trancamento total de matrícula no primeiro semestre de 2020, com anuência de sua orientadora, 

Profa. Sônia Maria de Oliveira Pimenta; b) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Laura Moreira 

dos Santos Rocha, de trancamento total de matrícula no primeiro semestre de 2020, com anuência de sua 

orientadora, Profa. Deise Prina Dutra; c) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Jéssica Tomaz 

Perugini de trancamento total de matrícula no primeiro semestre de 2020, com anuência de sua orientadora, 

Profa. Lúcia de Almeida Ferrari; d) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Kenya Tatiana Frade 

Morais de trancamento parcial de matrícula, da disciplina STV em Linguística Aplicada: tópicos em estudos 

transdisciplinares: questões contemporâneas da sociedade e das territorialidades, com anuência de seu 

orientador, Prof. Igor Antônio Lourenço da Silva. 14. Credenciamento de coorientação: a) referendada a 

aprovação da solicitação da Profa. Larissa Santos Ciríaco de credenciamento do Prof. Ricardo Augusto de 

Souza como coorientador de seu orientando Luiz Henrique Mendes Brandão; b) referendada a aprovação da 

solicitação do Prof. Ricardo Augusto de Souza de credenciamento do Prof. Cândido Samuel Fonseca de 

Oliveira como coorientador de sua orientanda Bruna Rodrigues Fontoura. 15. Oferta de disciplinas 2020/2: a) 

referendada a aprovação do quadro de oferta de disciplinas para o segundo semestre letivo de 2020, conforme 

documento arquivado na secretaria; b) referendada a aprovação da oferta, em parceria com a UFOP, da 

disciplina “STV em Linguística Teórica e Descritiva: - Pesquisa em Linguística Sistêmico Funcional: desafios e 

possibilidades atuais”, a ser ministrada pelos professores Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira e Giacomo 

Patrocinio Figueredo. II. HOMOLOGAÇÕES: Exame de qualificação: homologada a ata do exame de 

qualificação do doutorando Lucas Cassimiro Braga, composta pelos professores Wander Emediato de Souza 

(orientador) - UFMG, Glaucia Muniz Proença Lara - UFMG e Lucas Piter Alves Costa - UFMG (titulares) e 
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Eduardo Assunção Franco - UFMG (suplente). Data da defesa: 31 de agosto de 2020. A banca considerou o 

aluno reprovado. III. DELIBERAÇÕES: Aprovada a realização do XI SETED - Seminário de Teses e 

Dissertações. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Filipe Pereira Soares e Oliveira, 

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

 

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2020. 

 

 

 
Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                     

Coordenador 

 

Filipe Pereira Soares e Oliveira 

Secretário 

 

 

 


