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ATA DA 254ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de 2021, segunda-feira, por videoconferência, foi 
realizada a ducentésima quinquagésima quarta 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), Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima e Profa. Marisa Mendonça Carneiro 
(representantes da área de Linguística do Texto e do Discurso), Prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior e 
Profa. Elzimar Goettenauer de Marins Costa (representantes da área de Linguística Aplicada), Profa. 
Márcia Cristina de Brito Rumeu e Prof. Aroldo Leal de Andrade (representantes da área de Linguística 
Teórica e Descritiva), João Pedro Marques Cirino e Elisa Mattos de Sá (representantes discentes). 
EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 253ª reunião, realizada no dia 8 de novembro de 2021. ORDEM DO 
DIA: I) COMUNICAÇÕES: 1) Seted. Seminário de Teses e Dissertações do Poslin. O Coordenador 
parabenizou a comissão organizadora, especialmente aos pós-graduandos, pela organização e condução 
do SETED de 2021. Também informou que está aberto o período para envio de artigos dos participantes 
para a publicação do livro, como ocorreu no ano passado, com financiamento do Poslin. Os artigos serão 
recebidos até final do mês de março 2022 e a previsão é que o livro seja lançado em maio. II) 
REFERENDAMENTOS: 1. Bancas examinadoras / Liberação de defesas: a) referendada a indicação da 
banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Edelvais Brígida Caldeira, composta pelos 
professores Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (orientadora) - UFMG, Luiz Fernando Matos Rocha - 
UFJF, Poliana Coeli Costa Arantes - UERJ, Aroldo Leal de Andrade - UFMG e Aparecida de Araújo Oliveira 
- UFV (titulares) e Marisa Mendonça Carneiro - UFMG e Cláudio Márcio do Carmo - UFSJ (suplentes). 
Data da defesa: 09 de dezembro de 2021; b)referendada a indicação da banca examinadora de defesa 
de tese da doutoranda Natália Mariloli Santos Giarola Castro, composta pelos professores Maralice de 
Souza Neves (orientadora) - UFMG, Eliane Righi de Andrade - PUC-Campinas, Carla Nunes Vieira 
Tavares - UFU, Vanderlice dos Santos Andrade Sól - UFOP e Valdeni da Silva Reis - UFMG (titulares) e 
Deise Prina Dutra - UFMG e Luciana Aparecida Silva de Azeredo - CEFET-MG (suplentes). Data da 
defesa: 13 de dezembro de 2021; c)referendada a indicação da banca examinadora de defesa de 
dissertação da mestranda Paloma Bernardino Braga, composta pelos professores Ana Larissa Adorno 
Marciotto Oliveira (presid.) (orientador) - UFMG, Janaína de Assis Rufino - IF Sudeste MG e Jairo Venício 
Carvalhais Oliveira - UFMG (titulares) e Luciano Magnoni Tocaia - UFMG (suplente). Data da defesa: 13 
de dezembro de 2021; d)referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda 
Emanoela Cristina Lima Cotta, composta pelos professores Maria Cândida Trindade Costa de Seabra 
(orientadora) - UFMG, Aderlande Pereira Ferraz - UFMG, Ana Paula Antunes Rocha - UFF, Ana Paula 
Mendes Alves de Carvalho - IFMG e Liliane Lemos Santana Barreiros - UEFS (titulares) e Maria do Socorro 
Vieira Coelho - Unimontes e Cassiane Josefina de Freitas - UEMG (suplentes). Data da defesa: 14 de 
dezembro de 2021; e)referendada a indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda 
Cora Elena Gonzalo Zambrano, composta pelos professores Leandro Rodrigues Alves Diniz (orientador) 
- UFMG, Carolina Moulin Aguiar - UFMG, Marília Lima Pimentel Cotinguiba - UNIR, Laura Fortes - UNILA 
e Helena Regina Esteves de Camargo - Unicamp (titulares) e Ana Cecilia Cossi Bizon - Unicamp e Bruna 
Pupatto Ruano - CSVM / UFPR (suplentes). Data da defesa: 15 de dezembro de 2021; f)referendada a 
indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda Carolina Barbosa Passig Martins, composta 
pelos professores Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (presid.) (orientador) - UFMG, Jairo Venício 
Carvalhais Oliveira - UFMG e Raquel Lima Abreu Aoki - UFMG (titulares) e Helcira Maria Rodrigues de 
Lima - UFMG (suplente). Data da defesa: 15 de dezembro de 2021; g)referendada a indicação da banca 
examinadora de defesa de tese da doutoranda Natália Leão Prudente, composta pelos professores Júnia 
de Carvalho Fidelis Braga (orientadora) - UFMG, Antônio Carlos Soares Martins - IFNMG, Marcos Racilan 
Andrade - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Vera Lucia Menezes de Oliveira e 
Paiva - UFMG e Ronaldo Correa Gomes Junior - UFMG (titulares) e Luciana de Oliveira Silva - UFMG e 
Carla Viana Coscarelli - UFMG (suplentes). Data da defesa: 11 de janeiro de 2022; h)referendada a 
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indicação da banca examinadora de defesa de tese da doutoranda Michelle Andrea Murta, composta pelos 
professores Guilherme Lourenço de Souza (orientador) - UFMG, Elidéa Lúcia Almeida Bernardino - 
UFMG, Anderson Almeida da Silva - Universidade Federal do Delta do Parnaíba, Sandra Patrícia de Faria 
do Nascimento - UNB, Charley Pereira Soares - Universidade Federal de Viçosa e Aline Garcia Rodero 
Takahira - Universidade Federal de Juiz de Fora (titulares) e Josiane Marques da Costa - UFLA e Giselli 
Mara da Silva - UFMG (suplentes). Data da defesa: 18 de janeiro de 2022; i)referendada a indicação da 
banca do exame de qualificação do doutorando Thiago Fernandes Peixoto, composta pelos professores 
Helcira Maria Rodrigues de Lima (orientadora) - UFMG, Wander Emediato de Souza - UFMG e Rodrigo 
de Seixas Pereira Barbosa - UFG (titulares) e Fábio Ávila Arcanjo - UFMG (suplente). Data da defesa: 30 
de novembro de 2021; j)referendada a indicação da banca do exame de qualificação da doutoranda 
Marilene Gonçalves Dias Machado, composta pelos professores Adriana Maria Tenuta de Azevedo 
(orientadora) - UFMG, Maria Beatriz Nascimento Decat - UFMG e André Vinícius Lopes Coneglian - UFMG 
(titulares) e Érika Amâncio Caetano - UFMG (suplente). Data da defesa: 30 de novembro de 2021. 
2.Projetos definitivos de tese/dissertação - aprovação: a)referendado o parecer da Profa. Helcira 
Maria Rodrigues de Lima que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Flavia Fidelis 
de Paula, intitulado "Você está me ouvindo? - O silêncio em interações remotas", sob a orientação da 
Profa. Ulrike Agathe Schröder; b)referendado o parecer da Profa. Luciana de Oliveira Silva que aprova na 
íntegra o projeto definitivo de tese do doutorando Vagno Vales Lacerda, intitulado "PRÁTICAS DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS MÓVEIS À LUZ DAS CONDIÇÕES 
DE EMERGÊNCIA COMPLEXA: EXPERIÊNCIAS DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA", sob a orientação da Profa. Júnia de Carvalho Fidelis Braga; c)referendado o 
parecer do Prof. Luanda Rejane Soares Sito que aprova na íntegra o projeto definitivo de tese da 
doutoranda Elisa Mattos de Sá, intitulado "Práticas de letramento acadêmico de e para alunos migrantes 
na UFMG: potencialidades, translinguagem e multimodalidade", sob a orientação do Prof. Leandro 
Rodrigues Alves Diniz; d)referendado o parecer da Profa. Heliana Ribeiro de Mello que aprova na íntegra 
o projeto definitivo de tese do doutorando Saulo Mendes Santos, intitulado "Marcadores Discursivos e 
Unidades Informacionais curtas: modelagem prosódica de dados de fala espontânea", sob a orientação 
do Prof. Tommaso Raso; e)referendado o parecer do Prof. Ricardo Augusto de Souza que aprova na 
íntegra o projeto definitivo de tese da doutoranda Ana Lúcia Surerus Pitanguy Marques, intitulado "Léxicos 
de Ciência e Geografia no FUNDAMENTAL I: uma investigação baseada em corpora", sob a orientação 
da Profa. Deise Prina Dutra. 3.Projetos definitivos de tese/dissertação - indicação de parecerista: 
a)referendada a indicação da Profa. Helcira Maria Rodrigues de Lima como parecerista para o projeto 
definitivo de tese da doutoranda Flavia Fidelis de Paula, intitulado "Você está me ouvindo? - O silêncio 
em interações remotas", sob a orientação da Profa. Ulrike Agathe Schröder; b)referendada a indicação da 
Profa. Heliana Ribeiro de Mello como parecerista para o projeto definitivo de tese do doutorando Saulo 
Mendes Santos, intitulado "Marcadores Discursivos e Unidades Informacionais curtas: modelagem 
prosódica de dados de fala espontânea", sob a orientação do Prof. Tommaso Raso; c)referendada a 
indicação do Prof. Ricardo Augusto de Souza como parecerista para o projeto definitivo de tese da 
doutoranda Ana Lúcia Surerus Pitanguy Marques, intitulado "Léxicos de Ciência e Geografia no 
FUNDAMENTAL I: uma investigação baseada em corpora", sob a orientação da Profa. Deise Prina Dutra; 
d)referendada a indicação da Profa. Luciana Lucente como parecerista para o projeto definitivo de tese 
da doutoranda Isabelle Deolinda Pereira de Sousa, intitulado "COMPETIÇÃO FONOLÓGICA E 
SEMÂNTICA NO ACESSO LEXICAL DE BILÍNGUES TARDIOS DO PAR PORTUGUÊS BRASILEIRO-
FRANCÊS", sob a orientação do Prof. Ricardo Augusto de Souza. 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 Jaqueline dos Santos Batista Soares, para defesa da tese até 28 
de agosto 2022; b)referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação 
de prazo para conclusão do curso da doutoranda Jaqueline Aparecida Nogueira, para defesa da tese até 
28 de agosto 2022; c)referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação 
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de prazo para conclusão do curso da doutoranda Mariana Pinter Chaves, para defesa da tese até 31 de 
agosto de 2022; d)referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação 
de prazo para conclusão do curso do doutorando André Luiz Rosa Teixeira, para defesa da tese até 28 
de fevereiro de 2022; e)referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de 
prorrogação de prazo para conclusão do curso do doutorando Thiago Fernandes Peixoto, para defesa da 
tese até 28 de maio de 2022; f)referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de 
prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda Márcia Adriana de Souza Verona, para 
defesa da tese até 28 de agosto 2022; g)referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da 
solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da mestranda Alessandra Emanuelle 
Macieira Silva, para defesa da dissertação até 23 de setembro de 2022; h)referendado o parecer da CDIS 
favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da doutoranda 
Alcione de Jesus Santos, para defesa da tese até 28 de junho de 2022; i) referendado o parecer da CDIS 
favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso do 
doutorando Wellington Araújo Mendes Junior, para defesa da tese até 28 de agosto 2022; j)referendado 
o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso 
da mestranda Ana Paula Rabelo de Freitas, para defesa da tese até 20 de maio 2022; k)referendado o 
parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso 
da mestranda Fernanda Tavares Paiva, para defesa da tese até 28 de maio 2022; l)referendado o parecer 
da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso da 
doutoranda Brenda Michelle Buhr Pedro, para defesa da tese até 28 de agosto 2022; m)referendado o 
parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do curso 
da mestranda Laura Silva de Andrade, , para defesa da dissertação até 30 de junho de 2022. 
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 Cristiane Benones de 
Oliveira para realização de exame de Qualificação até 31 de agosto de 2022; b)referendado o parecer da 
CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de prazo do doutorando Demetrius Faria dos 
Santos para realização de exame de Qualificação até 30 de maio de 2022. 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 definitivo da doutoranda Juliana Maria Gonçalves da Silva 
até 31 de dezembro de 2021; b)referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de 
prorrogação de prazo para entrega de projeto definitivo do doutorando Guilherme Rocha Brent até 19 de 
dezembro 2021; c)referendado o parecer da CDIS favorável à aprovação da solicitação de prorrogação 
de prazo para entrega de projeto definitivo da doutoranda Rosani Kristine Paraíso Garcia até 23 de maio 
2022. 7.Recredenciamentos e credenciamentos: a)referendada a aprovação do parecer da comissão 
de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao recredenciamento permanente da 
professora Luana Lopes Amaral em nível de Mestrado e Doutorado; b)referendada a aprovação do 
parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento do POSLIN favorável ao recredenciamento 
permanente da professora Ida Lúcia Machado em nível de Mestrado e Doutorado. 8.Dispensa de estágio 
de docência na graduação: a)referendada a aprovação de dispensa de estágio de docência do 
doutorando Cliver Gonçalves Dias por ter atuado como docente de ensino superior junto ao curso de 
graduação em Letras da FALE, ministrando a disciplina de “Estudos da Tradução II: Equivalência 
Tradutória” (60h/a), no 2º semestre de 2019, como bolsista da Capes. 9.Cadastramento de 
coorientador: a)referendado  o parecer do CDOC favorável à solicitação da Profa. Sônia Maria de Oliveira 
Pimenta de cadastramento da Profa. Záira Bomfante dos Santos como coorientadora de seu orientando, 
o doutorando Guilherme Brent. 10.Trancamento de matrícula: a)referendada a solicitação da mestranda 
Alana Cristina da Silva  de trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2021, por ter obtido 
uma bolsa de estudos no exterior (Espanha); b)referendada a solicitação da mestranda Daniela Halley 
Máximo Martins de Oliveira de trancamento total de matrícula no segundo semestre de 2021, por licença 
à maternidade; c)referendada a solicitação do mestrando Guilherme de Oliveira Lucena de trancamento 
total de matrícula no segundo semestre de 2021, por razões médicas. III) DELIBERAÇÕES. 1. Pedidos 
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de prorrogação de bolsas em razão da pandemia: A coordenação apresentou proposta de prorrogação 
de 3 meses para todos os pedidos de prorrogação de bolsas durante a vigência das portarias das agências 
Fapemig e Capes que autorizam o procedimento. Apesar do procedimento de prorrogação afetar os 
alunos não bolsistas que aguardam na lista de espera a abertura de cotas, o que só ocorre após a defesa 
dos trabalhos dos bolsistas, a prorrogação seria isonômica com os bolsistas de 2020 que tiveram seus 
pedidos de prorrogação de bolsas aprovados e evitaria uma onda de recursos dos pleiteantes e um 
desgaste contínuo do Poslin na discussão dos casos concretos. Lamentou também que, infelizmente, as 
agências, no momento em que permitiram a prorrogação de bolsas em decorrência da pandemia, não 
tiveram a sensibilidade de aumentar os recursos financeiros e as cotas, mantendo-se a impossibilidade 
de substituir os bolsistas até que as defesas sejam realizadas. Tal situação, por mais que beneficie os 
bolsistas atuais, é injusta com os não bolsistas que aguardam na fila e que, assim como todos os alunos, 
são afetados financeiramente, e em seus estudos, pela pandemia. A coordenação colocou a proposta em 
votação, que foi aprovada pela maioria, com abstenção dos professores Aroldo, Ronaldo Correa Gomes 
Jr, Ana Larissa Marciotto de Oliveira e a representante discente Elisa Mattos. 3. Pedidos de 
recredenciamento de professor. a) Aprovado o pedido de recredenciamento permanente do professor 
Rui Rothe-Neves em nível de Mestrado e Doutorado. b) referendada a aprovação do parecer da comissão 
de credenciamento e recredenciamento do POSLIN desfavorável ao recredenciamento permanente da 
professora Lúcia de Almeida Ferrari em nível de Mestrado. - 4. Indicação de orientadores: Aprovada a 
indicação dos orientadores para os alunos mestrandos e doutorandos do Poslin 2022/01. 5. Resultado 
final do processo seletivo: Aprovada a classificação final do processo seletivo de alunos mestrandos e 
doutorandos do Poslin 2022/01. 6. Indicação de representantes do Poslin no Conselho Editorial da 
Fale. Aprovada a indicação de dos professores Ronaldo Gomes Correia Jr e Márcia Cristina Brito Rumeu 
como representantes titulares do Poslin para compor o Conselho Editorial da Fale. Como suplentes foram 
escolhidos os professores Wander Emediato de Souza e Profa. Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira. 
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, 13 
de dezembro de 2021.  
 

Prof. Dr. Wander Emediato de Souza                                   

Coordenador 

Flávia da Fonseca Almeida 

 

Secretária 

 
 


