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ATA DA 241ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

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

quadragésima primeira 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 (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), Francieli Silvéria Oliveira (representante discente). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 

240ª reunião realizada em 08/09/2020. 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 tese do doutorando Arthur de Melo Sá, composta pelos professores Adriana Silvina 

Pagano (orientadora) - UFMG, Rodrigo Esteves de Lima-Lopes - UNICAMP, Giacomo Patrocinio Figueredo - 

UFOP, Igor Antônio Lourenço da Silva - UFU e Kícila Ferreguetti de Oliveira - UFMG (titulares) e Kelen Cristina 

Sant Anna de Lima - UFMG e Leonardo Pereira Nunes - UFMG (suplentes). Data da defesa: 11 de setembro 

de 2020; b) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Nívia Aniele Oliveira, 

composta pelos professores Thaïs Cristófaro Alves da Silva (orientadora) - UFMG, Maria Mendes Cantoni - 

UFMG e Ubiratã Kickhöfel Alves - UFRGS (titulares) e Clerton Barbosa - UERN (suplente). Data da defesa: 25 

de setembro de 2020; c) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda 

Marilane de Abreu Lima Miranda, composta pelos professores Reinildes Dias (orientadora) - UFMG, Adriana 

Carvalho Capuchinho - UFT, Ana Clara Gonçalves Alves de Meira - IFNMG-Salinas, Sônia Maria de Oliveira 

Pimenta - UFMG e Elizabeth Guzzo de Almeida - FaE/UFMG (titulares) e Marcus de Souza Araújo - UFPA e 

Luciano Magnoni Tocaia - UFMG (suplentes). Data da defesa: 29 de setembro de 2020; d) referendada a 

indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Adriana do Carmo Figueiredo, composta 

pelos professores Ida Lúcia Machado (orientadora) - UFMG, Wander Emediato de Souza - UFMG, Paulo 

Henrique Aguiar Mendes - UFOP, William Augusto Menezes - UFOP e Cláudio Humberto Lessa - CEFET-MG 

(titulares) e Maira Guimarães - UEMG e Pollyanna Júnia Fernandes Maia Reis - IFMG (suplentes). Data da 

defesa: 08 de outubro de 2020. 2. Indicação de pareceristas: Foi referendada a indicação dos seguintes 

pareceristas: a) Prof. Lorenzo Teixeira Vitral como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda 

Nayara Domingues Cardoso, intitulado "As estratégias de complementação verbal de 2ª pessoa em missivas 

pessoais mineiras (séculos XIX-XX)", sob a orientação da Profa. Márcia Cristina de Brito Rumeu; b) Profa. 

Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães como parecerista para o projeto definitivo de tese da doutoranda Cecília 

Valle Souza Toledo, intitulado "A relação bidirecional entre fala e escrita: um estudo sobre erros ortográficos 

relacionados a diferentes fenômenos fonológicos", sob a orientação da Profa. Thaïs Cristófaro Alves da Silva. 

3. Pareceres de projetos de dissertação/tese - aprovação: a) referendado referendar o parecer da Profa. Maria 

Cândida Trindade Costa de Seabra que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Shirlene 

Aparecida da Rocha, intitulado "Léxico toponímico do médio Jequitinhonha-MG: revelação de aspectos 

históricos e socioculturais", sob a orientação da Profa. Maria Antonieta Amarante Mendonça Cohen; b) 

referendado o parecer da Profa. Deise Prina Dutra que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da 

doutoranda Clarice Fernandes dos Santos, intitulado "Do Implicit and Explicit Representations Support BP-
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English Bilinguals Processing of English Causative Constructions?", sob a orientação do Prof. Ricardo Augusto 

de Souza; c) referendado o parecer da Profa. Luciana de Oliveira Silva que aprova na íntegra 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; d) referendado o parecer da Profa. Luciana de Oliveira Silva que aprova na íntegra o 

projeto definitivo de tese da doutoranda Alexandra Aparecida de Oliveira, intitulado "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; e) referendado o parecer 

do Prof. Henrique Rodrigues Leroy que aprova na íntegra 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; f) referendado o parecer 

do Prof. Thaís Maíra Machado de Sá que aprova na íntegra 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; g) referendado o parecer da Profa. 

Heliana Ribeiro de Mello que aprova na íntegra 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. 4. Projetos definitivos de 

tese/dissertação - reformulação parcial: referendado o parecer da Profa. Marisa Mendonça Carneiro que 

solicita reformulação parcial do 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. 5. Mudança de orientação: a) referendada a mudança de orientação da doutoranda Carolina 

Barbosa Passig Martins da Profa. Ulrike Agathe Schröder para o Prof. Gustavo Ximenes Cunha, sem alteração 

de linha de pesquisa, com abstenção do Prof. Gustavo Ximenes Cunha; b) referendada a mudança de 

orientação da doutoranda Michelle Andrea Murta da Profa. Luciane Corrêa Ferreira para o Prof. Guilherme 

Lourenço de Souza, com alteração de linha de pesquisa para a linha 1E - Estudos Formais de Língua. 6. 

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 do doutorando João Henrique Santos de Souza até 30/10/2020; b) solicitação de 

prorrogação de prazo para entrega do projeto definitivo da doutoranda Ana Claudia Menezes Araujo até 

20/09/2020. 7. Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação da solicitação da 

mestranda Ericka Camila de Oliveira Rodrigues de integralização de 18 créditos cursados no mestrado em 

Linguística Aplicada do Poslin/UFMG em 2015/1, 2015/2 e 2016/1, com anuência de sua orientadora, Profa. 

André Machado de Almeida Mattos; b) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Kenya Tatiana 

Frade Morais de integralização de 12 créditos cursados como disciplinas eletivas no Poslin/UFMG em 2019/1 

e 2019/2, com anuência de seu orientador, Prof. Igor Antônio Lourenço da Silva; c) referendada a aprovação 

da solicitação da mestranda Paloma Bernardino Braga de integralização de 04 créditos cursados como 

disciplina eletiva no Poslin/UFMG em 2018/1, com anuência de seu orientador, Prof. Gustavo Ximenes Cunha; 

d) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Tamires Bessa da Silva Britto de integralização de 
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08 créditos cursados como disciplinas isoladas no Programa de Pós-Graduação em Letras: estudos da 

linguagem da UFOP em 2018/1, com anuência de seu orientador, Prof. José Vila Real Gonçalves. 8. Pós-

doutorado – acolhimento: referendada a solicitação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada 

“Corpora de ontologias formais da saúde: mecanismo de apoio a recuperação da informação médica e a 

construção” de Fernanda Farinelli, a ser desenvolvida sob a supervisão da Profa. Heliana Ribeiro de Mello, no 

período de 01/10/20 a 30/09/2021. 9. Pós-doutorado - encerramento: a) referendado o relatório final da 

pesquisa de pós-doutorado intitulada “É verdade, sim senhor”: o percurso da forma sim/não senhor no dialeto 

mineiro” de  Juliana Costa Moreira, desenvolvida sob a supervisão do Prof. Lorenzo Vitral, no período de 

01/09/18 a 31/08/2020; b) referendado o relatório final da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Tempos de 

conexão: a ligação entre linguagem, tecnologias digitais e ensino” de Ana Clara Gonçalves Alves de Meira, 

desenvolvida sob a supervisão da Profa. Reinildes Dias, no período de 02/09/19 a 05/09/2020. 10. 

Cadastramento de coorientação: referendada a aprovação da solicitação da Profa. Célia Maria Magalhães de 

cadastramento do Prof. Igor Antônio Lourenço da Silva como coorientador de sua orientanda Janaína Vieira 

Taillade Abud. 11. Prorrogação de prazo de realização do exame de qualificação: referendado o parecer da 

CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para a realização do exame de qualificação 

de Rossana da Cunha Flores até 21/01/2021. II. DELIBERAÇÕES: 1. Validade do status do SETED como 

evento nacional: aprovada a validade do status do SETED como evento nacional para fins de validação da 

produção para as defesas de tese e de dissertação do Poslin em 2020 e 2021. 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, 05 de outubro de 2020. 

 

 

 
Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                     

Coordenador 

 

Fábio Guimarães Miranda Barbosa 

Secretário 

 

 

 


