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ATA DA 245ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Ao oitavo dia do mês de março do ano de 2021, segunda-feira, por videoconferência, foi realizada a 

ducentésima quadragésima quinta reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Linguísticos, presidida pelo Prof. Wander Emediato de Souza, coordenador do Poslin. Estiveram presentes 

os seguintes membros do Colegiado: 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 e Profa. Valdeni da Silva Reis 

(representante da área de Linguística Aplicada), Prof. Eduardo Tadeu Roque Amaral (suplente) e Prof. Fábio 

Bonfim Duarte (representantes da área de Linguística Teórica e Descritiva), João Henrique dos Santos e 

Franciele Silvéria Oliveira (representantes discentes). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 244ª reunião 

realizada em 08/02/2021. ORDEM DO DIA: I. REFERENDAMENTOS: 1. Bancas examinadoras / Liberação 

de defesas: a) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Leticia Rodrigues 

Guimarães Mendes, composta pelos professores Maria Cândida Trindade Costa de Seabra (orientadora) - 

UFMG, Glauciane da Conceição dos Santos Faria - UFMG e Celina Márcia de Souza Abbade - UNEB 

(titulares) e Maria do Socorro Vieira Coelho - Unimontes (suplente). Data da defesa: 22 de fevereiro de 

2021; b) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Suelen Cristina da 

Silva, composta pelos professores Eduardo Tadeu Roque Amaral (orientador) - UFMG, Márcia Cristina de 

Brito Rumeu - UFMG e Maria Alice Mota - Unimontes (titulares) e Clézio Roberto Gonçalves - UFOP 

(suplente). Data da defesa: 23 de fevereiro de 2021; c) referendada a indicação da banca examinadora de 

defesa de dissertação da mestranda Stefani Moreira Aquino Toledo, composta pelos professores Érika 

Amâncio Caetano (orientadora) - UFMG, Andréa Machado de Almeida Mattos - UFMG e Leina Claudia 

Viana Jucá - UFMG (titulares) e Junot de Oliveira Maia - UFMG (suplente). Data da defesa: 25 de fevereiro 

de 2021; d) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Márcia Adriana de 

Souza Verona, composta pelos professores Maria Beatriz Nascimento Decat (orientadora) - UFMG, Juliano 

Desiderato Antônio - Universidade Estadual de Maringá e Gustavo Ximenes Cunha - UFMG (titulares) e 

Nilza Barrozo Dias - UFF (suplente). Data da defesa: 25 de fevereiro de 2021; e) referendada a indicação 

da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Clarice Batista Farina, composta pelos 

professores Leandro Rodrigues Alves Diniz (orientador) - UFMG, Henrique Rodrigues Leroy - UFMG e 

Patricia Maria Campos de Almeida - UFRJ (titulares) e Marcela Dezotti Candido - Instituto Internacional da 

Língua Portuguesa (suplente). Data da defesa: 26 de fevereiro de 2021; f) referendada a indicação da banca 

examinadora de defesa de dissertação da mestranda Amanda Fernandes Ivo, composta pelos professores 

Thaïs Cristófaro Alves da Silva (orientadora) - UFMG, Maria Mendes Cantoni - UFMG e Camila Tavares 

Leite - UFU (titulares) e Magnun Rochel Madruga - UFMG (suplente). Data da defesa: 26 de fevereiro de 

2021; g) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Bárbara Helohá Falcão 

Teixeira, composta pelos professores Tommaso Raso (orientador) - UFMG, Plínio Almeida Barbosa 

(coorientador) - UNICAMP, Pablo Arantes - UFSCar e Bruno Neves Rati de Melo Rocha - UFMG (titulares) 

e Heliana Ribeiro de Mello - UFMG (suplente). Data da defesa: 26 de fevereiro de 2021; h) referendada a 

indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Cláudia Ribeiro Rodrigues, composta pelos 

professores Luiz Francisco Dias (orientador) - UFMG, Elke Beatriz Félix Pena - IFET-Ouro Preto e Aderlande 
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Pereira Ferraz - UFMG (titulares) e Gabriele Cristine Carvalho - IFET-MG (suplente). Data da defesa: 26 de 

fevereiro de 2021; i) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda 

Fernanda Silva Costa, composta pelos professores Ronaldo Corrêa Gomes Junior (orientador) - UFMG, 

Carla Viana Coscarelli - UFMG e Ana Elisa Costa Novais - IFMG (titulares) e André Vinícius Lopes Coneglian 

- UFMG (suplente). Data da defesa: 04 de março de 2021; j) referendada a indicação da banca do exame 

de qualificação da doutoranda Natália Silva Giarola de Resende, composta pelos professores Ana Cristina 

Fricke Matte (orientadora) - UFMG, Conrado Moreira Mendes (coorientador) - PUC-MG, Daniervelin Renata 

Marques Pereira - UFMG e Alexandre Marcelo Bueno - Universidade Presbiteriana Mackenzie (titulares) e 

Luciano Magnoni Tocaia - UFMG (suplente). Data da defesa: 04 de março de 2021; k) referendada a 

indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Vivian Pinto Riolo, composta pelos professores 

Ana Cristina Fricke Matte (orientadora) - UFMG, Luciano Novaes Vidon (coorientador) - UFMG, Helcira 

Maria Rodrigues de Lima - UFMG e Luciane de Paula - UNESP/Araraquara (titulares) e Conrado Moreira 

Mendes - PUC-MG (suplente). Data da defesa: 04 de março de 2021; l) referendada a indicação da banca 

do exame de qualificação da doutoranda Natália Leão Prudente, composta pelos professores Júnia de 

Carvalho Fidelis Braga (orientadora) - UFMG, Marcos Racilan Andrade - CEFET-MG e Ronaldo Corrêa 

Gomes Junior - UFMG (titulares) e Antônio Carlos Soares Martins - IFNMG (suplente). Data da defesa: 09 

de março de 2021; m) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda 

Juliana Machado Anastácio Souza, composta pelos professores Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva 

(orientadora) - UFMG, Claudia Almeida Rodrigues Murta - UFTM, Adriane Teresinha Sartori - UFMG, 

Hércules Tolêdo Corrêa - UFOP e Adriana dos Santos Sales - CEFET-MG (titulares) e Delaine Cafiero 

Bicalho - UFMG e Vicente Aguimar Parreiras - CEFET-MG (suplentes). Data da defesa: 12 de março de 

2021; n) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Isis Rodrigues 

Pordeus, composta pelos professores Regina Lúcia Péret Dell'Isola (orientadora) - UFMG, Jerônimo Coura 

Sobrinho - CEFET-MG, Nelson Viana - UFSCar, Andréa Machado de Almeida Mattos - UFMG e Henrique 

Rodrigues Leroy - UFMG (titulares) e Ronaldo Amorim Ozório da Matta Lima - UFF e Anelise Fonseca Dutra 

- UFOP (suplentes). Data da defesa: 15 de março de 2021; o) referendada a indicação da banca 

examinadora de defesa de tese da doutoranda Roberta Garcia, composta pelos professores Vera Lúcia 

Menezes de Oliveira e Paiva (orientadora) - UFMG, Hércules Tolêdo Corrêa - UFOP, Ana Elisa Costa Novais 

- IFMG, Claudia Mara de Souza - CEFET-MG e Carla Viana Coscarelli - UFMG (titulares) e Júnia de 

Carvalho Fidelis Braga - UFMG e Adriane Teresinha Sartori - UFMG (suplentes). Data da defesa: 16 de 

março de 2021. Abstenção: Eduardo Tadeu Roque Amaral. 2. Projetos definitivos de tese/dissertação – 

indicação de parecerista: a) aprovada a indicação do Prof. Gustavo Ximenes Cunha como parecerista para 

o projeto definitivo de dissertação da mestranda Bruna Amarante de Mendonca Cohen, intitulado "A 

ARGUMENTAÇÃO E O REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL NA TEXTUALIZAÇÃO DE REDAÇÕES NOTA 

1000 DO ENEM", sob a orientação da Profa. Regina Lúcia Péret Dell'Isola; b) aprovada a indicação da 

Profa. Ida Lúcia Machado como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Rute 

Ferreira Fraga, intitulado "A (DES) CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO DE KAIR BOLSONARO NO 

TWITTER", sob a orientação da Profa. Glaucia Muniz Proença Lara; c) aprovada a indicação do Prof. 
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Ricardo Augusto de Souza como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Kelly 

Cesário de Oliveira, intitulado "SALIÊNCIA E INFLUÊNCIA TRANSLINGUÍSTICA DA L1 SOBRE A L2: 

investigando as dificuldades relacionadas à morfologia flexional da Língua Inglesa por falantes do Português 

Brasileiro", sob a orientação do Prof. Cândido Samuel Fonseca de Oliveira; d) aprovada a indicação da 

Profa. Mayara Nicolau de Paula como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Ana 

Paula Rabelo de Freitas, intitulado "GRAMATICALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO [DORMIR + PARTICÍPIO] 

PARA MARCAR NOÇÃO ASPECTUAL NO PORTUGUÊS BRASILEIRO", sob a orientação da Profa. Sueli 

Maria Coelho; e) aprovada a indicação da Profa. Luana Lopes Amaral como parecerista para o projeto 

definitivo de dissertação da mestranda Amanda Noronha Oliveira, intitulado "VERBOS BITRANSITIVOS NO 

PORTUGUÊS BRASILEIRO: TRANSFERÊNCIA E MOVIMENTO CAUSADO", sob a orientação da Profa. 

Márcia Maria Cançado Lima; f) aprovada a indicação da Profa. Sueli Maria Coelho como parecerista para 

o projeto definitivo de dissertação da mestranda Ana Clara Teixeira Ferreira, intitulado "UMA ANÁLISE 

TEMPO-MODAL E DE TIPOS VERBAIS NAS CONSTRUÇÕES PERIFRÁSTICAS ASPECTUAIS 

V1ANDAR + V2GERÚNDIO E V1VIVER + V2GERÚNDIO", sob a orientação da Profa. Adriana Maria Tenuta 

de Azevedo; g) aprovada a indicação da Profa. Giselli Mara da Silva como parecerista para o projeto 

definitivo de dissertação da mestranda Adriana Aparecida de Oliveira, intitulado "ANÁLISE DA 

ORTOGRAFIA NA ESCRITA DE ALUNOS SURDOS DO ENSINO SUPERIOR", sob a orientação da Profa. 

Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães; h) aprovada a indicação do Prof. Maria Mendes Cantoni como 

parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Carolina Gabriele Lima Moreira, intitulado 

"Lenição em encontros consonantais heterossilábicos no Português Brasileiro", sob a orientação da Profa. 

Thaïs Cristófaro Alves da Silva; i) aprovada a indicação da Profa. Leina Claudia Viana Jucá como 

parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Ericka Camila de Oliveira Rodrigues, 

intitulado "UTILIZANDO PRÁTICAS TRANSLÍNGUES PARA FACILITAÇÃO DA APRENDIZAGEM DA 

LÍNGUA INGLESA EM CONTEXTO ESCOLAR BILÍNGUE", sob a orientação da Profa. Andréa Machado de 

Almeida Mattos; j) aprovada a indicação do Prof. Tommaso Raso como parecerista para o projeto definitivo 

de dissertação da mestranda Laura Silva de Andrade, intitulado "RESQUÍCIOS DO ÍDICHE NO COTIDIANO 

DA COMUNIDADE JUDAICA EM BELO HORIZONTE", sob a orientação da Profa. Alexia Teles Duchowny; 

k) aprovada a indicação do Prof. William Mineo Tagata como parecerista para o projeto definitivo de 

dissertação da mestranda Kenya Tatiana Frade Morais, intitulado "UMA ANÁLISE CONTRASTIVA ENTRE 

O PLANO DE ESTUDO TUTORADO E A BNCC: DAS CONCEPÇÕES DE LÍNGUA AOS 

MULTILETRAMENTOS EM AULAS DE LÍNGUA INGLESA", sob a orientação do Prof. Igor Antônio Lourenço 

da Silva; l) aprovada a indicação do Prof. Luciano Magnoni Tocaia como parecerista para o projeto definitivo 

de dissertação da mestranda Milena Dias Breder, intitulado "LIMPEZA SEM NEURA: UMA ANÁLISE 

SEMIÓTICA DOS PAPÉIS DE GÊNERO NOS COMERCIAIS DA MARCA DE LIMPADORES VEJA", sob a 

orientação da Profa. Daniervelin Renata Marques Pereira; m) aprovada a indicação da Profa. Lúcia de 

Almeida Ferrari como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Alessandra 

Emanuelle Macieira Silva, intitulado " O estudo da subordinação completiva e adverbial com base em corpus 

das variedades diatópicas do português falado". 3. Projetos definitivos de tese/dissertação - aprovação: a) 

referendado o parecer do Prof. Jairo Venício Carvalhais Oliveira que aprova na íntegra o projeto definitivo 
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de tese da doutoranda Carolina Barbosa Passig Martins , intitulado "Dispositivos de categorização, 

referenciação e (im)polidez na fala institucional da Presidência", sob a orientação do Prof. Gustavo Ximenes 

Cunha; b) referendado o parecer do Prof. Wander Emediato de Souza que aprova na íntegra o projeto 

definitivo de tese da doutoranda Celina Gontijo Cunha, intitulado "O DUELO ENTRE DEUS E O DIABO : 

UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE REZAS/ORAÇÕES DA CULTURA POPULAR MINEIRA", sob a 

orientação da Profa. Ida Lúcia Machado; c) referendado o parecer da Profa. Maria Cândida Trindade Costa 

de Seabra que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Thaynara Nascimento 

Santos, intitulado "Uma abordagem sócio-histórica do léxico:  estudo de empoderamento e seus cognatos", 

sob a orientação do Prof. César Nardelli Cambraia; d) referendado o parecer da Profa. Sueli Maria Coelho 

que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação do mestrando Marcos Alexandre dos Santos, 

intitulado "Espelho da Cruz (cód. alc. 221): edição e estudo", sob a orientação do Prof. César Nardelli 

Cambraia; e) referendado o parecer do Prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior que aprova na íntegra o projeto 

definitivo de tese da doutoranda Letícia Gantzias Abreu, intitulado "LEITURA LITERÁRIA NO INSTAGRAM 

E NO YOUTUBE E A FORMAÇÃO DO LEITOR", sob a orientação da Profa. Carla Viana Coscarelli; f) 

referendado o parecer da Profa. Raquel Lima Abreu Aoki que aprova na íntegra o projeto definitivo de 

dissertação da mestranda Fernanda Tavares Paiva, intitulado "Fanfiction: a influência das experiências 

multimodais nas práticas de leitura e escrita de acolescentes", sob a orientação do Prof. Ronaldo Corrêa 

Gomes Junior; g) referendado o parecer da Profa. Mayara Nicolau de Paula que aprova na íntegra o projeto 

definitivo de dissertação da mestranda Ana Paula Rabelo de Freitas, intitulado "GRAMATICALIZAÇÃO DA 

CONSTRUÇÃO [DORMIR + PARTICÍPIO] PARA MARCAR NOÇÃO ASPECTUAL NO PORTUGUÊS 

BRASILEIRO", sob a orientação da Profa. Sueli Maria Coelho; h) referendado o parecer da Profa. Luana 

Lopes Amaral que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda Amanda Noronha 

Oliveira, intitulado "VERBOS BITRANSITIVOS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO: TRANSFERÊNCIA E 

MOVIMENTO CAUSADO", sob a orientação da Profa. Márcia Maria Cançado Lima; i) referendado o parecer 

da Profa. Lúcia de Almeida Ferrari que aprova na íntegra o projeto definitivo de dissertação da mestranda 

Alessandra Emanuelle Macieira Silva, intitulado "O estudo da subordinação completiva e adverbial com 

base em corpus das variedades diatópicas do português falado”. 4. Projetos definitivos de tese/dissertação 

- reprovação: referendado o parecer da Profa. Orientadora Ana Cristina Fricke Matte que reprova o projeto 

de dissertação da mestranda Ludmilla Teixeira Lima. Abstenção: João Henrique dos Santos. 5. Prorrogação 

de prazo de conclusão do curso: a) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de 

prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Elaine Cristina  Silva Fonseca, para defesa 

da tese até 30 de março de 2021; b) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação 

de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Regina Célia Lopes Brito, para defesa da 

tese até 30 de abril de 2021; c) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de 

prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda Marília Lacerda Mendonça da Silva, para 

defesa da dissertação até 30 de junho de 2021; d) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação 

da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso do mestrando Luiz Henrique Mendes 

Brandão, para defesa da tese até 30 de abril de 2021; e) referendado o parecer da CDIS favorável à 
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aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda Maria Augusta 

de Matos Cruz, para defesa da tese até 30 de abril de 2021; f) referendado o parecer da CDIS favorável à 

aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda Giulia Soster 

Caminha, para defesa da tese até 30 de abril de 2021; g) referendado o parecer da CDIS favorável à 

aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso do mestrando Ricardo Souza 

Neto, para defesa da tese até 31 de julho de 2021; h) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação 

da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso do mestrando Eduardo Moreira Dias, para 

defesa da tese até 31 de agosto de 2021. 6. Prorrogação de prazo de realização de exame de Qualificação: 

a) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da 

doutoranda Francieli Silveira Oliveira para realização de exame de Qualificação até 30 de maio de 2021; b) 

referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da 

doutoranda Mariana Pinter Chaves para realização de exame de Qualificação até 30 de abril de 2021; c) 

referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo do 

doutorando José Carlos da Costa Júnior para realização de exame de Qualificação até 22 de abril de 2021; 

d) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da 

doutoranda Júlia Santos Nunes Rodrigues para realização de exame de Qualificação até 30 de abril de 

2021; e) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da 

doutoranda Jaqueline Aparecida Nogueira para realização de exame de Qualificação até 30 de abril de 

2021; f) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da 

doutoranda Michelle Andrea Murto para realização de exame de Qualificação até 28 de abril de 2021; g) 

referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo do 

doutorando Leandro da Silva Moura para realização de exame de Qualificação até 30 de junho de 2021; h) 

referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da 

doutoranda Thalita Nogueira Dias para realização de exame de Qualificação até 26 de abril de 2021; i) 

referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da 

doutoranda Ana Paula Andrade Duarte para realização de exame de Qualificação até 30 de maio de 2021; 

j) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo da 

doutoranda Sineide Gonçalves para realização de exame de Qualificação até 30 de maio de 2021; k) 

referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo do 

doutorando Welligton Araújo Mendes Júnior para realização de exame de Qualificação até 22 de abril de 

2021; l) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para 

conclusão do curso do doutorando Vitor Cordeiro Costa, para defesa da tese até 30 de maio de 2021; m) 

referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para 

conclusão do curso da doutoranda Priscilla Tulipa da Costa, para defesa da tese até 30 de maio de 2021; 

n) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para 

conclusão do curso da doutoranda Sirlene Antônia Rodrigues Costa, para defesa da tese até 28 de abril de 

2021. 7. Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a aprovação da solicitação da 

doutoranda Denise Alves Soares Veridiano de integralização de 16 créditos cursados no mestrado no Poslin 

- UFMG, entre 2017/01 e 2018/1, com anuência de sua orientadora, Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga; 
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b) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Juraci da Silva Carmo de integralização de 18 

créditos cursados no mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto, entre 2015/01 e 2015/2, com 

anuência de sua orientadora, Profa. Thaís Cristófaro Silva; c) referendada a aprovação da solicitação do 

doutorando Diogo Souto Simões de integralização de 16 créditos cursados no mestrado na Universidade 

Federal de Ouro Preto, entre 2017/01 e 2017/2, com anuência de sua orientadora, Profa. Aléxia Teles 

Duchowny; d) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Isabelle Deolinda Pereira de Sousa 

de integralização de 8 créditos cursados no mestrado do Poslin/UFMG, em 2017/1 e 2017/2, com anuência 

de seu orientador, Prof. Ricardo Augusto de Souza. 8. Pós-doutorado – encerramento: a) referendada a 

aprovação do relatório final da pesquisa de pós-doutorado intitulada “A Constituição Identitária De 

Professores De Língua Inglesa: Problematizando A Relação Universidade-Escola e a Formação Inicial e 

Continuada”, de Vanderlice dos Santos Andrade Sól, desenvolvida sob a supervisão do Profa. Valdeni da 

Silva Reis, no período de 01/08/2019 a 01/02/2021, Abstenção: Profa. Valdeni da Silva Reis; b) referendada 

a aprovação do relatório final da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Estudo sobre o ensino de palavras 

e sentidos nos cursos de letras: entre o saber linguístico e a formação de professores”, de Geraldo José 

Rodrigues Liska, desenvolvida sob a supervisão do Prof. Aderlande Pereira Ferraz, com bolsa PNPD-

CAPES, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. 9. Recredenciamentos e credenciamentos: a) referendado 

o parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao recredenciamento 

permanente da professora Glaucia Muniz Proença Lara em nível de Mestrado e Doutorado; b) referendado 

o parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao recredenciamento 

permanente da professora Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira em nível de Mestrado e Doutorado; c) 

referendado o parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao 

recredenciamento permanente do professor Wander Emediato de Souza em nível de Mestrado e 

Doutorado; d) referendado o parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN 

favorável ao recredenciamento permanente da professora Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães em nível 

de Mestrado e Doutorado; e) referendado o parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento 

do POSLIN desfavorável ao recredenciamento permanente do professor Mário Alberto Perini em nível de 

Mestrado e Doutorado. Comentários: O colegiado aprova o parecer da CDOC quanto ao estatuto de 

docente permanente, mas reconhece o mérito e a alta relevância do Prof. Mário Alberto Perini para o 

programa, ressaltando a sua enorme contribuição na história do Poslin como docente permanente. Aprova 

ainda o seu credenciamento como professor Colaborador. Os termos dessa colaboração serão discutidos 

com o professor. 10. Mudança de orientação: referendada a solicitação de mudança de orientação do 

doutorando Luiz Egito de Souza Barros da Professora Thaïs Cristófaro Silva para a Professora Márcia 

Cristina de Brito Rumeu, com a anuência de ambas as professoras. 11. Trancamento de matrícula: a) 

referendada a solicitação da doutoranda Fernanda Rodrigues Marçal de trancamento total de matrícula do 

segundo semestre de 2020 por razão médica; b) referendada a solicitação da doutoranda Raquel Rossini 

Martins Cardoso de trancamento total de matrícula do segundo semestre de 2020 por questões pessoais e 

o cancelamento da bolsa do CAPES. 12. Estágio de docência na graduação: a) referendada a aprovação 

do estágio de docência da doutoranda Denise Alves Soares Veridiano, junto ao curso de graduação em 
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Letras da FALE, nas disciplinas de RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS AO ENSINO (60h/a) e 

RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS AO ENSINO (60h/a) cursados, respectivamente, no 1º e 2º 

semestre de 2019. II. DELIBERAÇÕES: 1. Aprovada a indicação do projeto UNISALE - Universidade-

Escola, enviado pela profa. Valdeni da Silva Reis, para concorrer junto ao edital da Proex. Abstenção: Profa. 

Valdeni da Silva Reis. 2. Aprovado o projeto de criação do Curso de Especialização em Língua portuguesa: 

Teorias e Práticas de Ensino de Leitura e Produção de Textos, do professor Luiz Francisco Dias. 3. Aprovada 

a solicitação da professora Giulia Bossaglia de credenciamento específico até 15/03/2022 para finalizar 

orientação da aluna Alessandra Emanuelle Macieira Silva. Abstenção: Profa. Valdeni da Silva Reis. 4. 

Aprovado o trancamento parcial e alteração de matrícula da aluna bolsista Isabelle Deolinda Pereira de 

Sousa. 5. Indeferida a solicitação da Profa. Junia de Carvalho Fidelis Braga para cadastramento da Profa. 

Raquel Abreu-Aoki como coorientadora de seu orientando Anderson Nunes Rocha. Justificativa: A Profa. 

Raquel Abreu-Aoki não atende aos critérios da Resolução 01/2017 do Poslin para exercer a coorientação 

pretendida. 6. Aprovada a solicitação da Profa. Heliana Mello de cadastramento do prof. Adriano Alonso 

Veloso como coorientador de sua orientanda Roberta Queiroz Lessa Viola. 7. Aprovada a solicitação da 

Profa. Ana Cristina Fricke Matte de desligamento da orientação da aluna Ludmilla Texeira Lima. 8. Aprovada 

a   solicitação de prorrogação de prazo de defesa de dissertação por mais 6 meses da aluna Ludmilla 

Teixeira Lima. Comentários: O Colegiado aprova o pedido da aluna, prorrogando por mais 6 meses o seu 

prazo para defesa da dissertação e indica a profa. Daniervelin Renata Marques Pereira para prosseguir a 

orientação de seu trabalho. Abstenção: Prof. Gustavo Ximenes Cunha. 9. Aprovado o pedido de auxílio 

financeiro da Profa. Daniervelin Renata Marques Pereira para a Revista Texto Livre – Linguagem e 

Tecnologia. Valor previsto: R$ 4.000,00. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, 

Flávia da Fonseca Almeida, lavrei a presente ata que será datada e assinada por mim e por todos os 

membros presentes. Belo Horizonte, 08 de março de 2021.  

 

 

Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                     

Coordenador 
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