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ATA DA 246ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Ao décimo segundo dia do mês de abril do ano de 2021, segunda-feira, por votação remota, foi realizada 

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

Linguísticos, presidida pela Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (subcoordenadora do Poslin). 

Estiveram presentes os seguintes membros do Colegiado: Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima 

(representante da área de Linguística do Texto e do Discurso), Profa. Maria Cândida Trindade Costa de 

Seabra (titular) (representante da área de Linguística Teórica e Descritiva), João Henrique dos Santos e 

Franciele Silvéria Oliveira (representantes discentes). Conforme Art.11, §4º e 5º da RESOLUÇÃO 

COMPLEMENTAR N. 03/2018, DE 17 DE ABRIL DE 2018, não foram computadas, para efeito de quórum, 

as ausências de Prof. Wander Emediato de Souza, coordenador do Poslin (férias), os representantes 

titulares e suplentes das seguintes linhas: Linguística do Texto e do Discurso - Gustavo Ximenes Cunha 

(titular – férias) e Marisa Mendonça Carneiro (suplente – férias); Linguística Aplicada - Valdeni da Silva 

Reis (titular - férias) e Luciane Corrêa Ferreira (suplente – afastamento qualificação); Linguística Aplicada 

- Aderlande Pereira Ferraz (titular – férias) e Bárbara Malveira Orfanó (suplente – afastada para o curso 

de pós-doutorado) e Linguística Teórica e Descritiva - Fábio Bonfim Duarte (titular - férias)  e Larissa 

Santos Ciríaco (suplente – férias). EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 245ª reunião realizada em 

08/03/2021. ORDEM DO DIA: I. REFERENDAMENTOS: 1. Bancas examinadoras / Liberação de 

defesas: a) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Alcione de Jesus 

Santos, composta pelos professores Rui Rothe-Neves (orientador) - UFMG, Vera Pacheco (coorientadora) 

- UESB, Camila Tavares Leite - UFU e Luciana Lucente - UFMG (titulares) e Luciana Mendonça Alves - 

UFMG (suplente). Data da defesa: 22 de março de 2021; b) referendada a indicação da banca 

examinadora de defesa de dissertação da mestranda Elizete de Aguiar Miranda, composta pelos 

professores Sueli Maria Coelho (orientadora) - UFMG, Pedro Perini Frizzera da Mota Santos - UFVJM e 

Luiz Francisco Dias - UFMG (titulares) e Anya Karina Campos d Almeida e Pinho - TRT-MG (suplente). 

Data da defesa: 23 de março de 2021; c) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de 

tese da doutoranda Yara Carolina Campos de Miranda, composta pelos professores Leandro Rodrigues 

Alves Diniz (orientador) - UFMG, Ana Cecilia Cossi Bizon - Unicamp, Andréa Machado de Almeida Mattos 

- UFMG, Leina Claudia Viana Jucá - UFMG e Laura Janaina Dias Amato - UNILA (titulares) e Bruna 

Pupatto Ruano - UFPR e Érica Sarsur Câmara - LIDILEM Université Grenoble Alpes (suplentes). Data da 

defesa: 24 de março de 2021; d) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da 

doutoranda Ana Claudia Turcato de Oliveira, composta pelos professores Andréa Machado de Almeida 

Mattos (orientadora) - UFMG, Leina Claudia Viana Jucá - UFMG, Ana Maria Ferreira Barcelos - UFV, 

Patricia Mara de Carvalho Costa Leite - UFSJ e Denise Landim - UFT (titulares) e Érika Amâncio Caetano 

- UFMG e Daniel de Mello Ferraz - USP (suplentes). Data da defesa: 25 de março de 2021; e) 

referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Natalia Eliza 

Novais Alves, composta pelos professores Ronaldo Corrêa Gomes Junior (orientador) - UFMG, Júnia de 

Carvalho Fidelis Braga - UFMG e Marina Morena dos Santos e Silva - IFMG (titulares) e Luciana de 

Oliveira Silva - UFMG (suplente). Data da defesa: 25 de março de 2021; f) referendada a indicação da 
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banca do exame de qualificação da doutoranda Jaqueline Aparecida Nogueira, composta pelos 

professores Wander Emediato de Souza (orientador) - UFMG, Helcira Maria Rodrigues de Lima - UFMG e 

William Augusto Menezes - UFOP (titulares) e Rodrigo de Seixas Pereira Barbosa - UFG (suplente). Data 

da defesa: 29 de março de 2021; g) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da 

doutoranda Luciana Cristina Santos Mazur, composta pelos professores Carla Viana Coscarelli 

(orientadora) - UFMG, Júnia de Carvalho Fidelis Braga - UFMG, José Ribamar Lopes Batista Junior - 

UFPI, Daniervelin Renata Marques Pereira - UFMG e Renato Caixeta da Silva - CEFET-MG (titulares) e 

Núbio Delanne Ferraz Mafra - Universidade Estadual de Londrina UEL e Hércules Tolêdo Corrêa - UFOP 

(suplentes). Data da defesa: 30 de março de 2021; h) referendada a indicação da banca examinadora de 

defesa de tese da doutoranda Natalia Moreira Tosatti, composta pelos professores Leandro Rodrigues 

Alves Diniz (orientador) - UFMG, Juliana Roquele Schoffen - UFRGS, Matilde Virginia Ricardi Scaramucci 

- UNICAMP, Marcia Elenita França Niederauer - UnB e Paulo Vítor Feytor Pinto Sampaio de Faria - 

Universidade de Coimbra CELGA-ILTEC (titulares) e Gilcinei Teodoro Carvalho - UFMG e Ana Cecilia 

Cossi Bizon - UNICAMP (suplentes). Data da defesa: 30 de março de 2021; i) referendada a indicação da 

banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Amanda Teixeira Pinho Tavares, composta 

pelos professores Alexia Teles Duchowny (orientadora) - UFMG, Soelis Teixeira do Prado Mendes - UFOP 

e Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães - UFMG (titulares) e Eduardo Tadeu Roque Amaral - UFMG 

(suplente). Data da defesa: 30 de março de 2021; j) referendada a indicação da banca examinadora de 

defesa de dissertação da mestranda Fernanda Roque Amendoeira, composta pelos professores Ulrike 

Agathe Schröder (orientadora) - UFMG, Alexandre José Pinto Cadilhe de Assis Já - UFJF e Thiago da 

Cunha Nascimento (titulares) e Gustavo Ximenes Cunha - UFMG (suplente). Data da defesa: 31 de março 

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

Dinalva Andrade Martins, composta pelos professores Elidea Lúcia Almeida Bernardino (orientador) - 

UFMG, Carlos Henrique Rodrigues - UFSC e Guilherme Lourenço de Souza - UFMG (titulares) e Giselli 

Mara da Silva - UFMG (suplente). Data da defesa: 05 de abril de 2021; l) referendada a indicação da 

banca examinadora de defesa de tese do doutorando Eduardo Lacerda Faria Rocha, composta pelos 

professores César Nardelli Cambraia (orientador) - UFMG, Evandro Landulfo Teixeira Paradela Cunha - 

UFMG, Victor Hugo Barbosa Ramalho - Escola Naval, Sueli Maria Coelho - UFMG e Mário Eduardo Viaro 

- USP (titulares) e Márcia Cristina de Brito Rumeu - UFMG e Fernanda Cunha Sousa - UFJF (suplentes). 

Data da defesa: 15 de abril de 2021; m) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da 

doutoranda Kelly Cristina Torres de Barros Ferreira, composta pelos professores Érika Amâncio Caetano 

(presidente da banca) (orientadora) - UFMG, Miriam Lúcia dos Santos Jorge - UFMG e Shirlene Bemfica 

de Oliveira - IFMG (titulares) e Leina Claudia Viana Jucá - UFMG (suplente). Data da defesa: 26 de abril 

de 2021; n) referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Thalita Nogueira 

Dias, composta pelos professores Luiz Francisco Dias (orientador) - UFMG, Luciani Dalmaschio - UFSJ e 

Sueli Maria Coelho - UFMG (titulares) e Waldemar Duarte de Alencar Neto - IFPI (suplente). Data da 

defesa: 26 de abril de 2021; o) referendada a indicação da banca examinadora de defesa de dissertação 
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da mestranda Giulia Soster Caminha, composta pelos professores Andréa Machado de Almeida Mattos 

(orientadora) - UFMG, Leina Claudia Viana Jucá - UFMG e Junot de Oliveira Maia - UFMG (titulares) e 

Érika Amâncio Caetano - UFMG (suplente). Data da defesa: 30 de abril de 2021; p) referendada a 

indicação da banca examinadora de defesa de dissertação da mestranda Maria Augusta de Matos Cruz, 

composta pelos professores Andréa Machado de Almeida Mattos (orientadora) - UFMG, Miriam Lúcia dos 

Santos Jorge - UFMG e Ana Karina Nascimento - UFS (titulares) e Anelise Scotti Scherer - UFMG 

(suplente). Data da defesa: 30 de abril de 2021; q) referendada a indicação da banca do exame de 

qualificação do doutorando José Carlos da Costa Junior, composta pelos professores Heliana Ribeiro de 

Mello (orientadora) - UFMG, Bruno Neves Rati de Melo Rocha (coorientador) - UFMG, Tommaso Raso - 

UFMG e João Vinicius Salgado - UFMG (titulares) e Evandro Landulfo Teixeira Paradela Cunha - UFMG 

(suplente). Data da defesa: 22 de março de 2021. 2. Projetos definitivos de tese/dissertação – indicação 

de parecerista: a) aprovada a indicação do Prof. Luciano Magnoni Tocaia como parecerista para o projeto 

definitivo de dissertação da mestranda Ludmilla Teixeira Lima, intitulado "IM NOT A ROBOT - uma análise 

semiótica da interação entre humanos e o robô conversacional Tay", sob a orientação da Profa. 

Daniervelin Renata Marques Pereira; b) aprovada a indicação da Profa. Kícila Ferreguetti de Oliveira 

como parecerista para o projeto definitivo de dissertação da mestranda Julia Macedo de Almeida Nunes, 

intitulado "ADAPTAÇÃO CULTURAL E CONTEXTO NA LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL: A 

ELABORAÇÃO DE UMA VERSÃO ORAL DO CHATBOT ANA COM FOCO NA ACESSIBILIDADE", sob a 

orientação da Profa. Adriana Silvina Pagano. 3. Projetos definitivos de tese/dissertação - aprovação: a) 

referendado o parecer do Prof. Gustavo Ximenes Cunha que aprova na íntegra 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) referendado o parecer da Profa. Ida Lúcia Machado 

que aprova na íntegra 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) referendado o parecer do Prof. Ricardo Augusto de 

Souza que aprova na íntegra 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) referendado o parecer da Profa. Sueli 

Maria Coelho que aprova na íntegra 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; e) referendado o parecer da Profa. Leina Claudia 

Viana Jucá que aprova na íntegra 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; f) referendado o parecer do Prof. Tommaso Raso que aprova 
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na íntegra 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; g) referendado o parecer do Prof. William Mineo Tagata que 

aprova na íntegra 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; h) referendado o parecer do Prof. Luciano Magnoni 

Tocaia que aprova na íntegra 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; i) referendado o parecer do Prof. Maria Mendes Cantoni que aprova na íntegra 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. 4. 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 Mariana 

Ferreira Ruas, para defesa da tese até 31 de agosto de 2021; b) referendado o parecer da CDIS favorável 

à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Caroline 

Martins dos Santos, para defesa da tese até 31 de maio de 2021; c) referendado o parecer da CDIS 

favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda 

Arabela Vieira dos Santos Silva e Franco, para defesa da tese até 17 de junho de 2021; d) referendado o 

parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso 

do doutorando Rodrigo Araújo e Castro, para defesa da tese até 30 de setembro de 2021; e) referendado 

o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso 

da mestranda Fabiana Rodrigues Cláudio, para defesa da dissertação até 31 de agosto de 2021; f) 

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 dissertação até 30 de 

julho de 2021; g) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de 

prazo para conclusão do curso da mestranda Stefânia Aparecida de Lima Silva, para defesa da 

dissertação até 1º de agosto de 2021; h) referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da 

solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda Mariana Reinoldes, para 

defesa da dissertação até 30 de maio de 2021. 5. 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 Verônica Vinecký para realização de exame de Qualificação até 30 de junho 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 maio de 2021. 6. 

Prorrogação de prazo de entrega de projeto definitivo: a) referendado o parecer da CDIS favorável à 

aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para entrega de projeto de mestrando Rafael de Sousa 
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Lopes Nascimento até 31 de abril de 2021. 7. Integralização/Aproveitamento de créditos: a) referendada a 

aprovação da solicitação da doutoranda Ana Luiza de Souza Couto de integralização de 12 créditos 

cursados no mestrado na POSLIN/UFMG, entre 2018/01 e 2018/2, com anuência de sua orientadora, 

Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães; b) referendada a aprovação da solicitação da mestranda Bárbara 

Luiza da Silva Andrade de integralização de 4 créditos cursados como matéria eletiva na FAE/UFMG , em 

2019/02, com anuência de sua orientadora, Junia de Carvalho Fidelis Braga;  c) referendada a aprovação 

da solicitação da doutoranda Cristiane Aparecida Soares da Silva Rozenfeld de integralização de 16 

créditos cursados no mestrado na FALE/UFMG, entre 2017/01 e 2017/2, com anuência de seu orientador, 

Aderlande Pereira Ferraz. d) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Nilmara Milena da 

Silva Gomes de integralização de 12  créditos cursados no mestrado na Universidade Federal de 

Roraima, entre 2012/01 e 2012/2, com anuência de seu orientador, Leandro Rodrigues Alves Diniz;  e) 

referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Rosani Kristine Paraíso Garcia de integralização 

de 14 créditos cursados no mestrado na Universidade de Brasília, entre 2012/01 e 2017/01, com anuência 

de seu orientador, Guilherme Lourenço de Souza; f) referendada a aprovação da solicitação da 

doutoranda Rute Ferreira Fraga de integralização de 8 créditos cursados como disciplinas isoladas do 

POSLIN - UFMG, entre 2018/01 e 2019/01, com anuência de sua orientadora, Gláucia Muniz Proença 

Lara; g) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Vivian Pinto Riolo de integralização de 9 

créditos cursados como matérias isoladas na Universidade Federal do Espírito Santo, em 2017/02 (4 

créditos) e no POSLIN/UFMG, entre 2012/02 e 2016/02 (5 créditos), com anuência de sua orientadora, 

Ana Cristina Fricke Matte; h) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Fernanda Júnia 

Aparecida Teixeira da Conceição de integralização de 18 créditos cursados no mestrado no Poslin/UFMG, 

entre 2017/01 e 2018/01, com anuência de sua orientadora, Aderlande Pereira Ferraz; i) referendada a 

aprovação da solicitação da doutoranda Silvane Aparecida Gomes de integralização de 18 créditos 

cursados no mestrado (6 créditos) e isoladas (8 créditos) no CEFET/MG, entre 2010/02 e 2017/02, e no 

POSLIN/UFMG como matéria isolada (4 créditos), entre 2016/02 e 2018/02, com anuência de sua 

orientadora, Ana Cristina Fricke Matte; j) referendada a aprovação da solicitação da doutoranda Mariza 

Gabriela de Lacerda de integralização de 4 créditos cursados no mestrado no CEFET_MG, em 2013/01, 

com anuência de seu orientador, Wander Emediato de Souza; k) referendada a aprovação da solicitação 

da doutoranda Ana Carolina Silva de Oliveira de integralização de 16 créditos cursados como matéria 

isolada e de mestrado na UFOP, entre 2013/01 e 2020/02 (12 créditos) e como mobilidade acadêmica na 

UFV, em 2020/02 (4 créditos), com anuência de sua orientadora, Valdeni da Silva Reis. 8. 

Recredenciamentos e credenciamentos: a) referendada a aprovação do parecer da comissão de 

credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao recredenciamento permanente da 

professora Elidéa Lúcia Almeida Bernardino em nível de Mestrado; b) referendada a aprovação do 

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

permanente da professora Luciane Corrêa Ferreira em nível de Mestrado e Doutorado; c) referendada a 

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

credenciamento permanente do professor Leonardo Antônio Soares em nível de Mestrado; d) referendada 
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a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao 

recredenciamento permanente do professor Fábio Bonfim Duarte em nível de Mestrado e Doutorado; e) 

referendada a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN 

favorável ao recredenciamento permanente do professor Gustavo Ximenes Cunha em nível de Mestrado 

e Doutorado; f) referendada a aprovação do parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento 

do POSLIN favorável ao credenciamento permanente da professora Adriane Teresinha Sartori em nível de 

Doutorado. 9. Trancamento de matrícula: a) referendada a solicitação da doutoranda Alexandra Aparecida 

de Oliveira de trancamento total de matrícula no primeiro semestre de 2021 por razão médica. 10. Estágio 

de docência na graduação: a) referendada a aprovação do estágio de docência da doutoranda Thalita 

Nogueira Dias, junto ao curso de graduação em Letras da FALE, nas disciplinas de FUNDAMENTOS DA 

PRAGMÁTICA (30h/a) e FUNDAMENTOS DA SEMÂNTICA (30h/a), a serem ministradas no 1º semestre 

de 2021; b) referendada a aprovação do estágio de docência da doutoranda Letícia Gantzias Abreu, junto 

ao curso de graduação em Letras da FALE, na disciplina de Metodologia do trabalho científico (60h/a), a 

ser ministrada no 1º semestre de 2021. 11. Dispensa de estágio de docência na graduação: a) 

referendada a aprovação de dispensa de estágio de docência da doutoranda Regina Célia Lopes Brito, 

por ter atuado como docente de ensino superior como professora substituta na FALE/UFMG (29/05/1995 

a 28/05/1996); professora assistente na Faculdade Senac Minas (04/08/2006 a 05/03/2014); professora 

EP. pelo Centro Universitário Newton Paiva (06/05/2013 a 26/08/2014) e professora adjunta pelo Centro 

Universitário Newton Paiva (11/03/2014 a 11/06/2014). 12. Pós-doutorado – acolhimento: a) referendada a 

aprovação de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Para a união entre a gramática 

gerativa e a linguística cognitiva na biolinguística: formalismo, cognitivismo e conceitualismo na estrutura 

semântica da linguagem” de Gustavo Augusto Fonseca Silva, a ser desenvolvida sob a supervisão da 

Profa. Dra. Heliana Ribeiro de Mello, no período de 09/03/2021 a 08/03/2022; b) referendada a aprovação 

de acolhimento da pesquisa de pós-doutorado intitulada “O Papel dos recursos corporais em interações 

virtuais em tempos de (pós)pandemia” de Thiago da Cunha Nascimento, a ser desenvolvida sob a 

supervisão da Profa. Dra. Ulrike Schröder, no período de 01/04/202 a 31/12/2021. 13. Pós-doutorado – 

renovação: a) referendada a aprovação do pedido de renovação de residência pós-doutoral de Waldemar 

Duarte Alencar Neto, desenvolvida sob a supervisão do Prof. Luiz Francisco Dias, para período de 

02/03/2021 a 02/03/2022; b) referendada a aprovação do pedido de renovação de residência pós-doutoral 

de Thaís Maíra Machado de Sá, desenvolvida sob a supervisão do Prof. Ricardo Augusto de Souza, para 

período de 01/03/2021 a 01/03/2022. 14. Pós-doutorado – encerramento: a) referendada a aprovação do 

relatório final 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, desenvolvida 

sob a supervisão do Profa. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, no período de 01/09/2020 a 

28/02/2021; b) referendada a aprovação do relatório final da pesquisa de pós-doutorado intitulada “A 

presença da toponímia religiosa na denominação dos municípios brasileiros”, de Ana Paula Mendes Alves 

de Carvalho, desenvolvida sob a supervisão do Profa Maria Cândida Trindade Costa de Seabra, no 



 
 

Universidade Federal de Minas Gerais 
Faculdade de Letras 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos 

    

7 
 

período de 25/02/2019 a 26/02/2021. II. DELIBERAÇÕES: 1. Aprovada a solicitação da Comissão 

Examinadora da defesa da mestranda Dinalva Andrade Martins para lhe conceder um prazo adicional de 

6 (seis) meses para a apresentação de uma nova versão de sua Dissertação. 2. Aprovada a indicação do 

Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz na composição da CDOC – Comissão de assuntos docentes, em 

substituição à Profa. Marisa Mendonça Carneiro, para mandato até 01/04/2023. 3. Aprovada a indicação 

dos professores Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira e Ronaldo Corrêa Gomes Junior na composição da 

CDIS – Comissão de assuntos discentes, para o período de 01/04/2021 a 01/04/2023, e da aluna Francieli 

Silvéria Oliveira, para mandato até 13/05/2021. 4. Aprovada a indicação dos professores Wander 

Emediato de Souza e Luiz Francisco Dias na composição da CGESF – Comissão de Gestão Financeira, 

para o período de 01/04/2021 a 01/04/2023, e do aluno João Henrique Santos de Souza, para mandato 

até 13/05/2021. 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, 12 de abril de 2021.  

 

 

Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                     

Coordenador 

Flávia da Fonseca Almeida 

Secretária 

 


